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қиқатА Б А Й

Уважаемые жители района!
Тепло и искренне поздравляем вас с праздником Наурыз мейрамы, несущим свет солнца и 

радость обновления! Этот древнейший праздник отмечают больше 300 миллионов человек в 30-ти 
странах мира. Закономерным итогом глобальных культурных процессов стало включение в 2009 

году праздника Наурыз в Репрезентативный 
список нематериального культурного наследия 
ЮНЕСКО.

Наурыз олицетворяет главное завоевание 
независимого Казахстана – единство народа, 
духовную общность этносов, мир и согласие на 
нашей земле. Он отмечается вне этнических 
или религиозных предпочтений.

В этом году мы встречаем Наурыз с 
особенным настроением. Выдвинутые Главой 
государства «Пять Президентских социаль-
ных инициатив» - желанный подарок для всех 
казахстанцев.

Пять Президентских социальных инициа-
тив являются продолжением целенаправленной 
и последовательной политики Елбасы Нурсул-
тана Абишевича Назарбаева по построению 
экономически сильного государства с высоким 
уровнем социальной защиты населения.

Мы можем гордиться своими успехами 
в социально-экономическом развитии нашего 
района. Позитивные перемены, происходящие 
в облике населенных пунктов, - это результат 
нашей с вами сплоченной и созидательной 
работы. Сегодня перед нами стоят новые 
масштабные задачи, на реализацию которых 
должны быть направлены усилия каждого.

Дорогие земляки! Пусть с чистыми лучами весеннего солнца в каждый уголок нашей необъят-
ной Родины придут мир и гармония, а в каждой семье Наурыз укрепит узы согласия, взаимного 
уважения и понимания!

Ұлыстың ұлы күні құтты болсын!

Аким Абайского района                 Б.Асанов

Секретарь Абайского районного маслихата           Б.Цай

Құрметті аудан тұрғындары!
Баршаңызды елдік пен бірліктің, еңбек пен ырыстың, татулық пен түсіністіктің жайдары, 

жарқын мерекесі Ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтаймыз! Бұл 
ежелгі мерекені 30-дан астам елде 300 миллионнан астам адам мерекелейді. 2009 жылы На-
урыз мейрамын ЮНЕСКО-ның адамзаттың материалдық емес мәдени мұра тізіміне кіргізді.

Жақсылықтың жаршысына айналған На-
урыз адамзат тарихымен бірге жасап келеді. 
Сондықтан, Наурыз – адамды ұлты мен нәсіліне, 
тілі мен діліне бөлмейтін жалпыхалықтық ізгі 
мереке.

Биылғы жылы біз Наурыз мерекесін ерек-
ше көңіл-күймен қарсы алмақпыз. Елбасының 
«Президенттің бес әлеуметтік бастамасы» 
атты халыққа үндеуінде халық асыға күткен, 
елді елеңдеткен аса ауқымды міндеттер белгіленді.

Бес әлеуметтік бастама халықты жоғары 
деңгейде әлеуметтік қорғауды қамтамасыз 
етуді көздейтін, экономикалық қуатты мемле-
кет қалыптастыруды мақсат еткен сындарлы 
саясатының жалғасы болып табылады.

Бүгінде, аудан тұрғындары мейірім мен 
шапағатқа толы мерейлі мерекені жарқын 
көңілмен, ақ пейілмен қарсы алып отыр. 
Өңіріміздің өркендеуі жолында да нақты ша-
ралар атқарылуда. Біздің алдымызда жаңа 
ауқымды міндеттер тұр, оларды жүзеге асыруға 
әрқайсымыздың күш-қайратымыз жұмсалуы тиіс. 
Халқымыздың тұрмыс-тіршілігі жақсарып келеді. 
Әлеуметтік салаға көбірек көңіл бөлініп, жаңа 
еңселі ғимараттар халықтың игілігіне беріліп 
жатыр.

Құрметті жерлестер! Наурыз мейрамы елдің ырысы мен ынтымағын нығайтып, әр отбасының 
береке-бірлігін арттырсын. Табысты дамыған Қазақстанымызға тыныштығы мен жасампаз 
жақсылығын  ала келсін!

Ұлыстың ұлы күні құтты болсын!

Абай ауданының әкімі                 Б.Асанов

Абай аудандық мәслихаттың хатшысы          Б.Цай

ГЛАВА РАЙОНА ПОЗДРАВИЛ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ
7  м а рт а 

аким района 
Б . К . А с а н о в 
посетил го -
степриимные 
дома долго-
ж и т е л ь н и ц 
А б а й с к о г о 
района и по-
здравил их с 
международ-
ным женским 
днем. Глава 
района пода-
рил им цветы 
и подарки. В 
селе Дубовка 
аким района 
поздравил ве-
терана труда, 
многодетную 
маму,  80-лет-
нюю Мукаеву 
Адолину Фердинандовну. Вместе со своим 
супругом Марксом Адолина Мукаева живет 
в мире и согласии 63 года. За празднично 

накрытым столом женщина рассказала главе 
района о своем трудовом пути. Она награж-
дена медалью «Мать-героиня», является об-

ладательницей подвески 
«Алтын Алка».

 В городе Абай Ба-
уржан  Конирбаевич 
посетил дом еще од-
ной долгожительницы,  
98-летней труженицы 
тыла Караблиной Анны 
Васильевны и вручил ей 
подарки. Она родилась 
в Северо-Казахстанской 
области. В годы Великой 
Отечественной войны 
работала учетчицей. Уча-
ствовала в освоении це-
линных земель. В конце 
сороковых годов, пере-
ехав в Караганду, рабо-
тала на шахтах №1,2. 
Бабушка была рада при-
езду гостей и поблаго-
дарила акима района за 
теплые поздравления в 

ее адрес. 

Соб.корр.
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В РАЙОННОМ МАСЛИХАТЕ ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ

В настоящее время  цифровизация явля-
ется стратегическим приоритетом развития. 
В нынешнем Послании народу Казахстана 
Глава государства подчеркнул, что развитие 
цифровой индустрии обеспечит импульс всем 
отраслям,  в том числе и здравоохранению. 
Информационные технологии позволяют 
повысить эффективность работы здравоох-
ранения нашего региона, а также качество 
медицинской помощи: лечения  и  увеличения 
средней продолжительности  жизни за счет 
эффективной профилактики, качественной 
диагностики (портативные диагностические 
комплексы, мобильное диагностическое обо-
рудование в сельской местности, КТ/МРТ- диа-
гностика) и инновационных методов лечения. 
Введение электронного паспорта здоровья 
упростит процесс перевода пациентов и дела-
ет возможным последовательное согласован-
ное лечение. В   паспортах  здоровья  собрана  
информация  касательно  здоровья,  диагноза,  
группы крови, аллергических реакций, пере-
несенных операций, рекомендаций. У каждого 
пациента будет свой логин, пароль, личный 
кабинет. Пациенты смогут общаться со своими 
лечащими врачами, получать уведомления о 
прививках и предстоящих профилактических 
обследованиях.

Внедрение паспорта здоровья позволит 
каждому пациенту иметь доступ к информации 
о своем здоровье независимо от местополо-

Реальная доступность и эффективность 
медицинской помощи через интеграцию 

информационных систем
жения.  В рамках программы цифровизации  
Казахстана здравоохранение нашей области 
ставит задачу с начала 2018 года полностью 
перейти на безбумажный вариант в медицине, 
освободив врача от рутинной, монотонной 
работы, а значит больше времени уделять 
пациенту. Такой подход значительно повысит 
качество и эффективность оказания меди-
цинских услуг

Что касается самих пациентов, электрон-
ные медицинские услуги жителям нашего 
региона доступны через сайт пациента и 
терминалы самозаписи, установленные в по-
ликлиниках.  Пациенты   все больше выбирают 
цифровые методы в медицине (записываются 
на приём в режиме онлайн, а также с помощью 
мобильного приложения электронных меди-
цинских сервисов DamuMed.)

До конца 2018 года  планируется внедрить  
электронные медицинские услуги жителям 
нашего региона — до уровня фельдшерско-
акушерских пунктов. 

«Несомненно, “Цифровой Казахстан”, как 
отметил Глава государства, очень важная для 
страны программа. Успешность ее реализации 
зависит в первую очередь от степени вовле-
ченности в процессы цифровизации и госу-
дарственных органов, и рынка, и населения. 

Н.Белан  
депутат районного  маслихата

14 марта под председательством акима 
района Б.К.Асанова состоялось заседание 
межведомственной комиссии по профилак-
тике правонарушений при акимате Абайского 
района. В нем приняли участие акимы сель-
ских округов,  руководители государственных 
учреждений, представители УВД Абайского 
района.

С докладами на тему взаимодействия с 
органами здравоохранения, организаций об-
разования по профилактике  употребления 
алкогольной продукции среди населения, в 
том числе и учащихся общеобразовательных, 
среднеспециальных учебных заведений вы-
ступили начальник МПС УВД Абайского райо-
на С.С.Смаилов, директор Центральной боль-
ницы г.Абай М.Д.Жумакаев, руководитель рай-
онного отдела образования Б.К.Курпешова. 
По данному вопросу глава района, обратив 
внимание на рост правонарушений, связан-
ных с употреблением алкогольной продукции 
призвал усилить меры по их пресечению. 
Б.Асанов призвал членов межведомственной 

ЗАДАЧИ И ОТЧЕТЫ
15 марта под председатель-

ством И.Соколовой состоялось 
заседание 28 очередной сессии 
Абайского районного маслихата. 
В ней приняли участие аким рай-
она Б.К.Асанов, акимы сельских 
округов, руководители государ-
ственных учреждений и органи-
заций, представители районной 
прокуратуры.

Заместитель акима района 
А.А.Джунуспекова доложила о 
реализации государственной 
политики в области религиозной 
деятельности на территории 
Абайского района. С отчетами за 
2017 год выступили аким Кулайгырского сельского округа Н.С. Кенжебаев, аким села Юбилейное 
Е.Х. Байтурсынов, аким Акбаустауского сельского округа Б.Оразбеков. Депутаты утвердили 
методику ежегодной оценки деятельности административных государственных служащих 
корпуса «Б» государственного учреждения «Аппарат Абайского районного маслихата», план 
работы, повестку дня  29 очередной сессии маслихата, утвердили председателя 29 очередной 
сессии маслихата. На сессии были рассмотрены и другие актуальные вопросы.

Соб.корр.

Профилактика правонарушений
комиссии  совместными усилиями работать 
над проблемой. На заседании рассмотрели 
вопросы профилактики краж чужого имуще-
ства, в том числе с организаций и предпри-
ятий.  Глава района призвал правоохрани-
тельные органы тесным образом сотрудничать 
с местным сообществом, особое внимание 
было уделено  необходимости охраны дачных 

массивов граждан. Также на заседании был 
затронут вопрос, прозвучавший на отчетной 
встрече акима п.Топар по итогам 2017 года, 
отсутствие ночного патрулирования в поселке. 
Как отметили представители УВД, с декабря 
прошлого года в Топаре действует группа для 
патрулирования в ночное время. Что касается 
кражи скота,  Бауржан Конирбаевич отметил, 
что идентификация сельскохозяйственных 
животных во многом ускорит поиск. Также 
на заседании рассмотрели реализацию на 
территории района программы «Соседский 
присмотр».

К.Блялов

Тұрғындардың ұсыныстары 
қарастырылды 

Апта басында аудан басшысы Бауыржан Асанов қаламыздағы Гагарин 
көшесіндегі жер үйдің тұрғындарымен арнайы кездесу өткізді. Бұнда тұрғындар ау-
дан әкіміне орталықтандырылған жылу құбырына қосылғысы келетіндіктерін жеткізген. 

Бұл ұсынысқа байланысты аудан басшысы келешекте міндетті түрде қаперге 
алып, қарастыратынына уәде етті. Аталмыш көшедегі жылу құбырына қанша қаражат 
кететіні әзірге беймәлім. Себебі жоба қарастырылып, пысықталу үстінде. Осыған бай-
ланысты алдағы уақытта тапсырмалар жүктеліп, жұмыстар жүргізілетіне сенім білдірді. 

Өз тілшімізден 

МЕЗГІЛ МӘСЕЛЕСІ

Глава государства в своем 
Послании «Новые возможности 
развития в условиях четвертой 
промышленной революции»  от-
метил, что сегодня  мир вступает 
в эру глубоких и стремительных 
изменений: технологических, 
экономических и социальных.

Он отметил, что у Казахста-
на есть все необходимое для 
вхождения в число лидеров 
нового мира и для этого нужно 
сконцентрироваться на решении 
10 задач. 

Глава государства в седьмой задаче,  Че-
ловеческий капитал – основа модернизации,  
отметил о качественной занятости и спра-
ведливой системе социального обеспечения. 
Социальная политика будет осуществляться 
через вовлечение граждан в полноценную 
экономическую жизнь. 

С 2018 года в Казахстане введен новый 
порядок оказания адресной социальной по-
мощи малообеспеченным слоям населения.

В адресную социальную помощь нового 
формата объединены три  ранее действовав-
ших социальных выплат: 

а) специальных государственных посо-
бий (СГП) многодетным семьям, имеющих 
4-х и более несовершеннолетних детей, вы-
плачиваемых из республиканского бюджета 
независимо от дохода;

б) государственных детских пособий до 
18 лет для малообеспеченных семей, предо-
ставляемых из средств местного бюджета с 
учетом доходов семьи;

в) адресной социальной помощи (АСП), 
предоставляемой малообеспеченным до-
мохозяйствам из средств местного бюджета 
с учетом доходов семьи.

Повышен порог ее оказания с 40 до 50% 
от прожиточного минимума.

Для трудоспособных малообеспеченных 
граждан денежная помощь будет доступна 
при условии их участия в мерах содействия 
занятости.

Государственная адресная социальная 
помощь предоставляется в виде безусловной 
или обусловленной денежной помощи.

Безусловная денежная помощь (БДП) 
будет предоставляться тем семьям, в со-
ставе которых нет трудоспособных членов 
(например, семьи инвалидов или пожилых 
пенсионеров), или семьям, трудоспособные 
члены которых по объективным причинам 
не могут участвовать в мерах содействия за-
нятости (например, одинокая мать с детьми 
дошкольного возраста). Поэтому для таких 
семей обязательное участие в мерах заня-
тости для получения пособия не требуется.

Новый формат оказания адресной 
социальной помощи

Обусловленная денежная 
помощь (ОДП) будет предо-
ставляться семьям, имеющем 
в своем составе как минимум 
одного трудоспособного чле-
на, при условии заключения 
социального контракта акти-
визации семьи и обязатель-
ного участия всех трудоспо-
собных членов семьи в мерах 
содействия занятости.

Эти меры будут способ-
ствовать повышению соци-

альной ответственности получателей соци-
альной помощи, усилению их мотивирован-
ности в поиске работы и самообеспечении, 
а также повышению степени участия мало-
обеспеченных граждан в экономике страны 
и в жизни общества. В конечном итоге, это 
должно благоприятно отразиться на качестве 
жизни малообеспеченных граждан.

Социальный эффект обусловленной 
денежной помощи  это: повышение уровня 
доходов малообеспеченного населения, сни-
жение уровня бедности, улучшение качества 
жизни малообеспеченных граждан и выхода 
из трудной жизненной ситуации.

Условиями оказания ОДП предусмотрено 
участие трудоспособных членов малообеспе-
ченных семей в активных формах занятости, 
участие в Программе Продуктивной занятости 
и массового предпринимательства (обще-
ственные работы, обучение, трудоустройство 
и др.).  

Также предусмотрено внедрение инсти-
тута сопровождения семьи, которая осу-
ществляется консультантами и проектными 
ассистентами, которые отслеживают ход ис-
полнения участниками проекта обязательств 
по социальному контракту, а также оказывают 
им поддержку для самостоятельного преодо-
ления трудной жизненной ситуации.

По Абайскому району на 1.03.2018 года 
безусловная денежная помощь назначена 30 
семьям, в них 111 человек, обусловленная 
денежная помощь назначена 21 семье, в них 
106 человек.

Лицу или семье, претендующей на полу-
чение адресной социальной помощи, для 
получения информации о порядке назначения 
адресной социальной помощи необходимо 
обратиться в Центр занятости населения по 
адресу: г.Абай, ул. М.Ауэзова, 30 (тел. 4-93-
19),  а в случае отсутствия Центра по месту 
жительства – к акиму поселка, села, сельского 
округа.

З.Шакентаев 
Руководитель ГУ «Отдел занятости 
и социальных программ Абайского 

района».

В РАЙОННОМ АКИМАТЕ

Қарыз күліп барып, жылап қайтады... 
Аудан жұртшылығының ауыз су мен жылуға қатысты берешегі күннен-күнге өсуде. 

Тұрғындарға көрсеткен коммуналдық қызметтерінің ақысына уақытылы қол жеткізе алмай 
жүрген кәсіпорындардың бірі – «Жігер су» мекемесі. Судың да сұрауы барын ұмытқандар мен 
түрлі ұйымдардың ауыз суға берешегі 25 миллионнан асып кеткен. Олардың арасында жеке 
кәсіпкерлер де бар. Бұл туралы аудандық әкімшілікте өткен жиында белгілі болды. Аудан 
басшысының алдында есеп берген «Жігер су» мен «Абайлық жылу жүйелері» ЖШС  жетекшілері 
қазынаға келіп түскен әрбір тиынның қайда, қандай мақсатпен жұмсалғанын жайып салды. 
Тұрғындардың суға қарыздары көп болса да, жылуға келгенде, атымтай жомарттық танытып, 
небәрі 1 миллионнан астам ғана қарызбен шектеліпті. Тек түрлі заң орындарының қаңтар-ақпан 
айлары бойынша жылу мекемесінің алдындағы борыштары 8 миллионға жуықтаған. Әкімнің 
бұл қарыздарды қалай өндіріп аласыңдар деген сауалына мекеменің басшысы жұмыс жасап 
жатырмыз деп жауап берді. Әншейінде төлемді уақытында жүргізбеген қара халықты сотпен 
қорқытатындар заң орындарының қарызына келгенде осылайша жұмсақтық танытып отыр.  

Өз тілшімізден

АУДАНДЫҚ ӘКІМДІКТЕ
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10 марта аким района Б.К.Асанов с рабочей поездкой посетил Кулаайгырский, Коксунский 
и Юбилейный сельские округа. Цель поездки – проверка готовности к предстоящим весенним 
паводкам. Стоит отметить, что в Абайском районе к паводкам готовятся заранее. Разработан 
план мероприятий по предупреждению и устранению паводковых угроз. Кроме того, ведутся 
подготовительные работы по очистке водосбросов, водопропускных колец и др.

В Кулаайгырском сельском округе глава района внимательно осмотрел Топарскую плотину. 
О состоянии плотины главе района доложили аким с.Кулаайгыр Н.С.Кенжебаев, руководитель 
ГУ «Отдел по ЧС А.Т.Абишев. 

О состоянии гидроузла акиму района рассказал директор ГРЭС п.Топар В.И.Черепанов. 
В этот же день глава района осмотрел подъездную автомобильную дорогу с.Тасзаимка и 

переезд на вал в с.Юбилейное.
14 марта аким района в с.Коянды осмотрел Кояндинскую плотину. О проведении противо-

паводковых мероприятий Бауржану Конирбаевичу доложил аким села Сарепты Аскар Махфуз. 
Усиленно готовятся к приходу тепла и в селе Самарка, в котором главе района продемонстри-
ровали защитный вал. Аким села Самарка З.У.Таубаева рассказал о готовности к паводковому 
периоду.

К.Блялов

ГОТОВНОСТЬ К ПАВОДКАМ

РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ
АБЫЛАЙХАНДА — АЛТЫН МЕДАЛЬ

Хельсинкиде бокстан 37-ші 
халықаралық «GeeBee» турнирі 
өз мәресіне жетті. Дүбірлі додада 
Азия және әлем чемпионатының 
жүлдегері, жерлесіміз Абылайхан 
ЖҮСІПОВ 69 келіге дейінгі салмақта 
алтыннан алқа тағып, «Үздік бок-
сшы» атанды.

Былғары қолғап шебері, ақтық 
сында британдық Харрис Акбарды 
басымдықпен жеңді. Айта кетейік, 
жиырма жасар спортшы бұған дейін 
жасөспірімдер арасында ҚР чемпи-
оны (2013), Азия және әлем чем-
пионы (2013), жастар арасында ҚР 
чемпионы, халықаралық турнирде 
(Германия, 2014), Азия және әлем 
чемпионы (2014), жастар олимпиа-
дасында (2014), ересектер арасын-
да Ғ.Жарылғаповты еске түсіруге 
арналған халықаралық турнирдің 
жеңімпазы атанған. Сонымен қоса, 
Венгрия (2016) және Қытайда өткен 
азиялық іріктеу турнирлерінде топ жарды.

Аталған турнирдің финалына алты қазақстандық боксшы шыққан еді. Қазақ жанкүйерлерінің 
қуанышына орай, сол алты арланымыздың бесеуі алтын жүлдеге қол жеткізді. Тек, жеңіл 
салмақта жұдырықтасқан Олжас Байниязов француз спортшысына жол беріп, күмісті қанағат 
тұтты. Қайрат Ералиев, Камшыбек Қоңқабаев, Василий Левит, Бек Нұрмағанбет сынды бок-
сшылар алтын медаль еншіледі.

Жеңіс құтты болсын!
Нұрдос КӘРІМ

«Орталық Қазақстан»

СҮЙІНШІ!

Әлеуеті зор әлеуметтік жоба
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Парламент палаталарының бірлескен отырысында «Бес 

әлеуметтік бастама» Үндеуін жария етіп, қазақстандықтардың ертеңгі күнге деген сеніміне 
қанат бітірді. 

Шын мәнінде, аталған Үндеу әлеуметтік саласы әлі де болса көңіл бөлуді қажет ететін 
Қазақстан үшін үмітті үкілеп, арманға алапат күш бітірген ақжарылқап хабар болды. Біле 
білген адамға, бұл – біздің халқымыз үшін үлкен берекенің бастауы. Әлімсақтан белгілі жайт: 
үйі жоқтың – күйі жоқ. Енді сол адам баласы күнделікті тіршілікте арман ететін үй мәселесінің 
болашақта оңынан шешілетін күні де таяй түсті. Яғни тұрғын үйге қолжетімділік дегеніңіз өте 
тамаша және дер кезінде қабылданған шешім болды. 

Рас, бұған дейін де біздің елімізде тұрғындарды баспа- намен қамтамасыз ету жолын- да 
тындырымды жұмыстар жүргізілді. Елбасы айтқандай, «2017 жылы 11,2 миллион шар- шы метр 
тұрғын үй пайдалануға берілді. Бұл – рекордтық көрсеткіш». Дегенмен де, өрісі кеңейген елдің 
халқы да күн санап өсіп келеді. Экономикасы дамып, еңсесі тіктелген, әлемдік қоғамдастық 
алдында абырой мен беделге ие болған Қазақстан сынды жас мемлекет халқының, әсіресе 
желкілдеп өсіп келе жатқан жастарының біраз бөлігінің баспанасыз жүруі елдігімізге сын бо-
лар еді. Міне, Тұңғыш Президентіміздің мақсаты да осы – халқының қажетін өтеу, әр отбасын 
баспаналы қылып, бақытты етуді көздейді! 

Сонымен қатар 2018-2019 оқу жылдарында студенттерге қосымша 20 мың гранттың берілуі, 
75 мың орындық жаңа жатақханалардың салынуы еліміздің ертеңіне балаған жастарымызға 
бағытталған қолдау болып табылады. Елбасының өз сөзімен айтқанда: «Бұл – жастарға мем-
лекет қамқорлығының айқын көрінісі». 

Қазақстан әлемдегі озық 30 елдің қатарына қосылуды мұрат еткен мақсатшыл мемле- кет. 
Және де бұл іске өздерінің қомақты үлесін қосатын қуатты толқын – осы жастар екендігі белгілі. 
Олай болса, елімен етене Елбасының, Мәңгілік Ел болуды мұрат еткен Қазақстанның бағыты 
– дұрыс, мақсаты – айқын деуге берік негіз бар. 

Жалпы, Елбасы Үндеуіндегі «Бес әлеуметтік бастама» сынды әлеуеті зор әлеуметтік жо-
баны жүзеге асыру еліміздің болашағын жарқын істерге, игі жақсылықтарға бастайды. Мұндай 
зор міндетке баршамыз тек бір атаның баласындай тату және ынтымақты болғанда ғана қол 
жеткіземіз. 

Бекзат АЛТЫНБЕКОВ, облыстық мәслихат депутаты, Қазақстан халқы 
Ассамблеясының мүшесі 

БЕС ӘЛЕУМЕТТІК БАСТАМА

РГУ «ОЧС Абайского района» напоминает ос-
новные правила поведения при паводках. 

Получив сообщение о наводнении, паводке, 
следуйте основным правилам:

- отключите газ и электричество;
- если наводнение развивается медленно (мед-

ленно поднимается уровень воды), примите меры к 
спасению имущества и материальных ценностей: 
перенесите на верхние этажи или чердак наиболее 
ценные вещи, выведите животных;

- предупредите соседей, помогите детям, стари-
кам и инвалидам покинуть опасное место. Займите 
верхние этажи, чердаки, крыши зданий. Слушайте 
сообщения штаба гражданской обороны и действуй-
те в строгом соответствии с указаниями;

- будьте готовы к эвакуации! Без промедления 
выходите в безопасное место, при этом учитывайте 
направление вероятного развития паводка;

- возьмите с собой документы, деньги, цен-
ности, тёплую одежду, сапоги, продукты питания и 
воду на несколько дней, предметы личной гигиены, 
медицинскую аптечку;

- попав в воду, сбросьте с себя тёплую одежду 
и обувь, отыщите поблизости плавающие или воз-
вышающиеся над водой предметы, воспользуйтесь 
ими до прибытия помощи;

- избегайте езды в машине по залитой дороге, 
вас может снести течением. Если же вы оказались 
в зоне затопления, а машина сломалась, покиньте 
ее и вызовите помощь, тел экстренной помощи  101 
сотовый тел - 112

Действия при прогнозе наводнения
Обычно прогноз содержит информацию об 

ожидаемом времени и границах затопления, здесь 
же - рекомендации жителям или план эвакуации,  
Если ваш дом попадает в объявленный регион за-
топления, нужно;

-       отключить газ, воду и электричество;
-       погасить огонь в печах;
-       перенести на верхние этажи и чердаки 

ценные предметы и вещи;
-       закрыть окна и двери, при необходимости 

- обить окна и двери первых этажей досками или 
фанерой,

Если получено предупреждение об эвакуации:
-       подготовить теплую удобную одежду, сапоги, 

одеяла, деньги и ценности;
-       собрать трехдневный запас питания;
-       подготовить аптечку первой помощи и ле-

карства, которыми вы обычно пользуетесь;
-       завернуть в непромокаемый пакет паспорт 

и другие документы;
-       взять с собой туалетные принадлежности 

и постельное белье.
Все вещи и продукты лучше всего уложить в 

рюкзак, чемодан или сумку. Будет объявлено, куда и 
как (специальным транспортом или пешком) следует 
направляться из опасной зоны. В конечном пункте 
эвакуации необходимо зарегистрироваться. После 
этого людей размещают на временное проживание. 
В первую очередь эвакуируются дети, детские уч-
реждения и больницы. Предприятия вводят режим 
экстренных мероприятий, начинается вывод скота, 
техники и инвентаря, предпринимаются меры по 
защите продовольствия.

Что делать, если вы получили сигнал об угрозе 
наводнения:

Если ваш район часто страдает от наводнений, 
изучите и запомните границы возможных зон за-
топления, а также возвышенные, редко затаплива-
емые места, расположенные в непосредственной 
близости от мест проживания, а также кратчайшие 
пути движения к ним.

Запомните места хранения лодок, плотов и 
строительных материалов для изготовления необхо-
димых подручных плавсредств. Заранее составьте 
перечень документов, имущества и медикаментов, 
которые необходимо вывезти при эвакуации в пер-
вую очередь.

Уложите в специальный чемодан или рюкзак 
ценности, необходимые теплые вещи, запас продук-
тов, воды, а также медикаменты. Подготовьте лодки 
(например, залейте водой, чтобы они не рассохлись) 
и другие плавсредства. Обязательно привяжите лод-
ки и плоты веревками к дому (желательно повыше), 
чтобы их не унесло.

При получении сигнала об угрозе наводнения:

Памятка о правилах поведения 
при наводнении

ЧС СООБЩАЕТ

отключите воду, газ и электричество;
потушите горящие печи отопления;
если позволяет время, перенесите на верхние 

этажи зданий (чердаки) ценные предметы и вещи, 
поднимите туда же запас пресной воды и долго 
хранящиеся консервированные продукты питания;

уберите в безопасное место сельскохозяй-
ственный инвентарь, закопайте, укройте удобрения 
и отходы;

подготовьте к удару стихии свой дом: закройте 
все окна и двери на первом этаже, при необходи-
мости и наличии времени забейте их досками или 
фанерой, чтобы не разбились окна;

возьмите с собой личные документы, помещен-
ные в непромокаемый пакет, деньги и ценности, 
медицинскую аптечку, комплект верхней одежды и 
обуви по сезону, постельное белье и туалетные при-
надлежности, а также трехдневный запас продуктов 
питания (вещи и продукты лучше всего уложить в 
чемоданы, рюкзаки или сумки);

прибудьте к установленному сроку на сборный 
эвакуационный пункт для регистрации и отправки в 
безопасный район.

При внезапном наводнении необходимо:
не паниковать и не терять самообладание;
как можно быстрее занять ближайшее без-

опасное возвышенное место и быть готовым к эва-
куации по воде, в том числе при помощи подручных 
плавсредств;

если это невозможно, поднимитесь на верхний 
этаж или чердак дома;

при подъеме воды следует забраться на крышу, 
а при ее резком прибытии - на «конек» крыши;

детей и больных, ослабленных и замерзших лю-
дей, привяжите к себе или крепким частями крыши, 
например, к печной трубе. Забираться на деревья, 
столбы и сомнительной прочности строения нельзя. 
Они могут быть подмыты потоками воды и упасть;

чтобы привлечь внимание спасателей, посто-
янно подавайте сигнал бедствия: в светлое время 
суток можно повесить на высоком месте белое или 
цветное полотнище, а в ночное время подавайте 
световые сигналы;

до прибытия помощи оставайтесь на верхних 
этажах и крышах зданий и других возвышенных 
местах;

самостоятельную эвакуацию можно проводить 
только в случае необходимости оказания неотложной 
медицинской помощи пострадавшим, отсутствия 
продуктов питания, ухудшения обстановки или по-
тери уверенности в получении помощи со стороны;

для самостоятельной эвакуации желательно 
использовать личные лодки или катера, плоты из 
бревен и других подручных материалов.

После спада воды необходимо:
осторожно обследовать дом и проверить, нет ли 

угрозы его обрушения;
при осмотре внутренних комнат не рекомен-

дуется использовать спички или свечи в качестве 
источника света из-за возможного присутствия в воз-
духе бытового газа (для этого лучше всего подойдет 
электрический фонарик);

остерегаться порванных или провисших элек-
трических проводов.

Помните, что до проверки специалистами состо-
яния электрической сети включать электроприборы 
категорически запрещается.

О поврежденных или разрушенных водопро-
водных, газовых и канализационных магистралях 
немедленно сообщите в соответствующие комму-
нальные службы и организации.

Попавшие в воду продукты питания категориче-
ски запрещается применять в пищу до проведения 
проверки санитарно-эпидемиологической службой 
и их термической обработки.

Попавшие в зону затопления колодцы с питьевой 
водой необходимо осушить для их последующей 
дезинфекции

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам 
нужна помощь пожарных или спасателей – единый 
номер для вызова всех экстренных служб с мобиль-
ного телефона «112» и «101».

А.Казаков 
Главный специалист РГУ ОЧС Абайского 

района 
капитан гражданской защиты                                                   

Президент страны предложил реали-
зовать Пять социальных инициатив, чтобы 
страна смогла сделать новый масштабный 
шаг на пути социальной модернизации.

Говоря о первой инициативе «Новые воз-
можности приобретения жилья для каждой 
семьи», Глава государства отметил, что в 2017 
году в стране было введено в эксплуатацию 
11,2 млн кв. м жилых помещений. Но этот 
показатель следует значительно увеличить, 
поскольку не все казахстанцы еще имеют 
собственные квартиры. Предложенная Главой 
государства программа «7 – 20 – 25» призвана 
решить данную проблему.

Отныне возможность получить ипотечный 
заем будет иметь каждый гражданин, имею-
щий официальный доход. Годовая ставка в 
7% и первоначальный взнос в 20% позволят 
выплачивать кредит 25 лет без большого 
обременения для семейного бюджета. Эта 
программа сделает приобретение жилья для 
миллио¬нов казахстанцев доступным, что в 
свою очередь скажется на росте экономики в 
целом, развитии малого и среднего бизнеса, а 
также на создании новых рабочих мест.

Вторая инициатива Президента – о сни-
жении налоговой нагрузки в 10 раз для повы-
шения заработной платы низкооплачиваемым 
работникам – вызвала большую поддержку 
среди широкой общественности. Более 2 млн 
наших соотечественников из этой категории 
смогут значительно улучшить свое матери-
альное положение.

Повышение доступности и качества выс-
шего образования и улучшение условий про-
живания студенческой молодежи – еще одна 
актуальная инициатива Главы государства. 
Сегодня мы вступаем в эпоху Четвертой про-
мышленной революции, и необходимость в 
квалифицированных кадрах с каждым днем 
будет только возрастать. Выделение дополни-
тельных 20 тыс. грантов позволит подготовить 
большее количество специалистов по новым 
техническим специальностям.

Сегодня наиболее востребованы кадры в 
области информационной технологии, робо-
тотехники, нанотехнологий. Но чтобы процесс 
их подготовки был успешным, необходимо 

С УВЕРЕННОСТЬЮ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ
создать достойные условия для обучения и 
проживания студентов. Поэтому Президент 
поручил Министерству образования и науки до 
конца 2022 года обеспечить строительство но-
вых общежитий не менее чем на 75 тыс. мест.

Четвертая инициатива направлена на 
поддержку и развитие малого и среднего 
бизнеса. Предложенный механизм льготного 
кредитования позволит увеличить количество 
предпринимателей, укрепит средний класс в 
стране и повысит в будущем долю налоговых 
отчислений в бюджет. Поэтому Президент 
поручил выделить еще 20 млрд тенге, в 
сравнении с 2017 годом общая сумма для 
микрокредитования должна быть доведена 
до 62 млрд тенге.

Пятая инициатива Главы государства 
направлена на дальнейшую газификацию 
страны, уровень которой сегодня составляет 
50%. За годы независимости общая добыча 
газа увеличилась с 8 до 52 млрд кубометров 
газа. Газифицировано 9 областей в запад-
ных и южных регионах. Для полного охвата 
центральных и северных регионов страны 
необходимо реализовать проект строитель-
ства газопровода Караозек – Жезказган – Ка-
раганда – Темиртау – Астана. Это позволит 
не только обеспечить газом 2,7 млн человек, 
но и создать новые производства малого и 
среднего бизнеса, добиться значительного 
улучшения экологии.

Реализация всех Пяти социальных ини-
циатив Нурсултана Назарбаева позволит 
создать новые рабочие места и дать импульс 
дальнейшему развитию экономики страны. А 
это, соответственно, поднимет уверенность 
граждан в завтрашнем дне.

Глава государства особо подчеркнул, что 
наше единство – это социальное единство 
многонационального народа Казахстана. И 
чтобы сформировать прагматическую модель 
социального государства, необходимы со-
вместные усилия. 

Казбек Мамсуров, 
заместитель председателя АНК Алма-

ты, председатель осетинского культурно-
го просветительского центра «Ирныхас»
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ТҰРҒЫНДАР АЛҒЫСЫ / БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ЖИТЕЛЕЙ

ВСЕ РЕКОРДЫ ВПЕРЕДИ
Этой весной приверженцы здорового образа жизни ликовали! В г.Абай в день празднования 

Дня  благодарности открылся современный крытый плавательный бассейн. В торжественном 
открытии спортивного объекта приняли участие жители района,  спортивная общественность, 
тренеры Детско-юношеской школы. Под аплодисменты присутствующих символические ключи 
от плавательного бассейна заместитель акима области Серик Шайдаров вручил почетному 
гражданину Абайского района, основателю абайской школы бокса Андрею Райш. У всех 
было радостное настроение.  Безусловно, спортивный объект добавит силы и здоровья, как 
взрослым, так и детям. Стоит отметить, что плавание является одним из самых полезных и 
менее травмоопасных видов физической активности и оказывает на организм удивительное 
воздействие. Плавание благоприятно воздействует практически на все органы и системы 
организма человека. Хотела бы выразить огромную благодарность Главе государства Нур-
султану Назарбаеву, руководству области и района за такой замечательный подарок жителям 
Абайского района. Уверена, что теперь рекорды по различным видам спорта будут завоеваны 
нашими спортсменами!

Юлия Рынгач
Заместитель руководителя  Детско-юношеской школы Абайского района 

ПРИБАВИТ СИЛЫ И ЗДОРОВЬЯ
- В Абайском районе большое внимание уделяется развитию здорового образа жизни. На 

радость абайцам состоялось открытие крытого плавательного бассейна. В торжественном 
открытии приняли участие и педагоги района. Вместе с ветеранами, молодежью, неправитель-
ственными объединениями мы радовались этому событию.   Длина бассейна - 25 метров, он 
состоит из пяти дорожек. В здании имеются залы для танцев, фитнеса, аэробики, кабинеты 
массажиста, врача. Немаловажным фактом является то, что более 30 человек получили по-
стоянные рабочие места. Предусмотрены 50-процентные скидки ветеранам, детям. Школьники, 
занимающиеся плаванием, ранее ездили в Сарань, Караганду. Теперь будут тренироваться 
на месте, в своем городе. Кроме того, в Абае планируется строительство физкультурно-оздо-
ровительного комплекса. Это очень хорошо!

Мы были богаты спортивными традициями в боксе, но пройдет несколько лет, и наши 
пловцы, которые будут заниматься в плавательном бассейне, достигнут рекордов не только в 
нашей республике, но и за ее пределами, как бывший ученик нашей школы-гимназии, олим-
пийский чемпион Серик Сапиев, прославивший наш город.

От имени педагогического коллектива хотели  бы выразить огромную признательность  
президенту РК Нурсултану Назарбаеву, руководству областного  и районного акимата за 
строительство бассейна!

Лилия Мухутдинова 
Директор школы-гимназии №10 г. Абая, депутат областного маслихата

АБАЙ – СПОРТИВНЫЙ ГОРОД
В нашем районе последовательно создаются необходимые условия для вовлечения 

молодежи в массовый вид спорта. Открытие плавательного бассейна в Абае – прямое тому 
доказательство. Своим воспитанникам я обязательно буду советовать посещать его, потому 
что он укрепляет организм. Строителство же физкультурно-оздоровительного комплекса в 
районном центре привлечет к спорту еще большее количество ребят к спорту. От всей души 
благодарю Главу государства, руководство областного и районного акимата за развитие здо-
рового образа жизни, за такой прекрасный спортивный объект!

Александр Тютюник Тренер по баскетболу

МИНИ-ЦЕНТР - ЭТО СЧАСТЬЕ
Детский мини-центр - это счастье великое. Я надеюсь, что мои внуки сюда придут и я вместе 

с ними буду радоваться и жить, воспитывать, учиться. Здесь есть, где заниматься, в игровых 
комнатах замечательные игрушки, а также есть в наличии кабинет робототехники, английского 
языка. Здесь тепло, светло, уютно, красиво. От имени сельчан выражаю огромную благодар-
ность руководству акимата области и района за заботу о малышах!

Софья Волощук, Житель села Курма 

СЛЫШЕН ДЕТСКИЙ СМЕХ
Глава государства Нурсултан Назарбаев неоднократно в своих выступлениях отмечает роль 

дошкольного образования. В нашем районе в этом направлении ведется активная работа.  И 
это правильно, ведь дети – это наше будущее! Когда я узнал о том, что в нашей новой школе 
откроется мини-центра для 50 малышей я очень обрадовался. Просторные, светлые игровые 
комнаты и спальни мини-центра «Еркемай» соответствуют всем стандартам, его штат составлен 
из квалифицированных педагогов и воспитателей.  Каждая комната построена и укомплектована 
мебелью с учетом возраста детей, в каждой группе есть  развивающие игрушки и необходимый 
обучающий инвентарь. Действительно, открытие мини-центра имеет для нашего сельского 
округа особое значение. Выражаю благодарность акиму Карагандинской области Е.Ж. Кошанову, 
акиму Абайского района Б.К.Асанову за открытие мини-центра в нашем селе.

М.Тулькин, председатель местного сообщества, житель села Курма

Жақында қаламызда бассейн ашылды деп естідім. Жақсы болды. Енді міндетті түрде ба-
рамыз отбасымызбен. Әрине, демалыс күндері болмаса, басқа уақытта жұмыстан қол тимейді. 
Ең бастысы тұрғындарға жақсы болды, әсіресе балаларға. Бағасы да қалта көтеретіндей, 
қолжетімді. Алдағы уақытта жұртышылық күткен үдеден шығып, ел игілігіне жарайды деген 
сенімдемін. Міндетті түрде барамын. 

Динара Ибраева, қала тұрғыны

Бұл бассейннің ашылуын көптен күткен едім. Себебі суға жүзу, шынығу – денсаулыққа өте 
пайдалы. Отбасымызбен демалыс күндері келеміз. Спортты жанына серік етем дегендерге 
барлық жағдай жасалған. Аудан басшылығына алғыс айтамыз.

Ақылгүл Құрманиязқызы, мұғалім

Біздің ауылымызда балабақша ашылғанына өте қуаныштымын! Қазіргі  уақытта сол 
балабақшаға менің үш немерем барып жүр! Әкімшілікке, білім бөліміне үлкен алғысымды 
білдіремін! Әрқашан да ауылымыз осылай көркейе берсін!

Мадыханов Мейірхан, Құрма ауылының тұрғыны

 
Мен Құрма ауылының тұрғынымын, менің балам Майкен Нұрислам Аянұлы «Ерке-

тай» балабақшасына барып жүр. Ауылымызда балабақша ашылғанына біз отбасымызбен 
қуаныштымыз. Ел басына, аудан әкіміне, ауыл әкіміне, аудандық білім бөлімінің басшысына  
алғысымыз шексіз! 

Мақыш Аян Майкенұлы, Құрма ауылының тұрғыны

Жақында ауылымызда көптен күткен қуанышты жаңалық орын алды! Шағын орталықтың 
ашылғанына өте қуаныштымыз! Орталықтың ашылу салтанатына қатысқандардың барлығына 
айтар алғысым шексіз. Біздің балаларымызға осындай жағдай жасап берген басшылық 
өкілдеріне ризашылығым мол. 

Шенер Ақнұр Еркеновна
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КУЛЬТУРА

Молынан болып ырысың, оңынан келгей Ұлысым!

Ол күнде Наурыз бір жазғытұрым мейрамы болып, Наурызнама 
қыламыз деп тамаша қылады екен. Сол күнін «Ұлыстың Ұлы күні» 
дейді екен.  

Абай

Қазақ Жаңа жылы жазғытұрғы күн мен түннің теңелген күні (22-
март) болады. Жаңа жылдың ертеңіне жарық, жылы күн қараңғы 
суық түннен ұзара бастайды. Бұл реттен қазақ Жаңа жылы ғылым 
қойнына да басып кіріп қалады. Қазақ Жаңа жылын «Наурыз» дейді. 
Наурыз әулиенің, әнбиенің аты болмаса керек. Сондықтан қазақтың 
Наурызы – дін мейрамы емес, тұрмыс мейрамы, шаруашылық мейрам-
ды тұрмыспен, ғылыммен байланыстырып, қоғамға пайдалы игі іс 
жасайтын, ауыл, адамдармен… ұйымдастыратын мейрам ету керек.

Мағжан Жұмабаев

НА СТОЛИЧНОЙ СЦЕНЕ
1 марта во Дворце мира и согласия г.Астаны прошел праздничный концерт, посвящен-

ный Дню благодарности. В качестве почетных гостей на концерт пригласили Государствен-
ного секретаря РК Г.Н. Абдыкаликову, министра иностранных дел РК К.К.Абдрахманова 
и других высокопоставленных лиц. В концерте приняли участие звезды казахстанской 

эстрады, известные танцевальные коллективы.  На сцене свое творчество дарили зрителям 
Лаки Кесоглу, Айжан Нурмагамбетова, Алишер Каримов и этнокультурные объединения 
народа РК и др. На столичной сцене выступили и наши земляки -  вокальная группа 
этнокультурного центра «Русалица», исполнила песню «Светят звезды» композитора А. 
Костюка. Стоит отметить, что абайских вокалистов на данное мероприятие пригласил 
известный режиссер и продюсер Алтынбек Рахметов, которому очень понравилось вы-
ступление вокальной группы на концерте этнокультурных центров на «ЭКСПО-2017» в 
Астане. В красивых костюмах абайские артисты продемонстрировали мастерство и про-
фессионализм. Зрители  аплодировали нашим вокалистам. Праздничный концерт транс-
лировал республиканский телеканал «Хабар».  Желаем вокальной группе этнокультурного 
центра «Русалица» новых творческих успехов.

Мереке күні қар жауып тұру жақсы ырым 
деп саналған. Бізге жеткен қазақ аңыздарында 
қыздың сұлулығы Наурыздың ақ қарына 
теңестеріледі Түркі халықтарында жаңа жыл 
көктем мерекесімен бірге басталады. Яғни, 22 
наурыз – Жыл басы. Осы орайда 22 Наурыз 
мейрамына байланысты 22 қызықты деректі 
Сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. 

1. Наурыз мерекесі – әлемнің ең көне 
мерекелерінің бірі. Орта Азия халықтарында 
бес мың жыл бойы аталып өтілуде. «Наурыз» 
сөзі парсы тілінен аударғанда «Жаңа күн» 
деген мағынаны береді. 

2.  Бұрынғы қариялар 22 наурыз -
ды «Қызылбастың наурызы» дейді екен 
(Қызылбас – Иран, бұрынғы Парсы елінің 
қазіргі атауы). «Наурыз» сөзі парсы тілінен 
шыққан, «жаңа күн» деген мағынаны білдіреді. 
Қазақ халқы наурыз демей, Амал деген.

3. Наурыздың дәстүрлі тағамы – «Наурыз 
көже». Ол жеті түрлі азықтық заттан тұрады. 
Жеті деген сан аптаның жеті күнін бейнелейді, 
бұл санның мағынасы терең. 7 санға байла-
нысты әдет-ғұрыптар бар. Наурыз мерекесін 
тойлау кезінде, ақсақалға наурыз көжеге толы 
жеті кесе ұсынылады. Наурыз кезінде әр адам 
өз үйіне 7 қонақты шақырып, өзі де 7 үйге 
жолығады. Өзбекстанда «Сумалақ» – наурыз 
көжеге ұқсас тағам дәстүрлі болып саналады. 
Ол да жеті азықтық заттан әзірленеді. 

4. Наурыз мерекесі 18 ғасырға дейін Ежелгі 
Грекияда, Ежелгі Римде, Ұлыбританияда ата-
лып өтіліп, 1700 жылға дейін ежелгі Русьте 
тойланып келген деген дерек бар. Көктем 
мерекесі туралы мәліметтер антикалық және 
орта ғасырлық жазушылардың еңбектерінде 
кездеседі. 

5. Наурызды тойлау тарихы Ұлы Абай 
өзінің «Біраз сөзі қазақтың қайдан шыққаны 
туралы» жазбасында Наурыз тарихын 
көшпелі халықтардың «хибиғи», «хұзағи» 
деп аталатын көне заманына ұштастырады. 
Парсының «нау» сөзі әр түрлі өзгерістерге 
ұшырағанымен, сол мағынада көп халықтың 
тілінде сақталып қалған. Ол орысша нов (ай), 
немісше нойе, латынша нео. Осылайша «нау» 
сөзі үнді-еуропалық халықтар дараланудан да 
бұрын пайдаланылған. 

22 наурыз мейрамына байланысты 22 қызықты дерек
6. Наурыз мейрамы – діни мереке емес. 

Бұл – қалың қыстан аман-есен шығып, күн 
нұрына бөленіп, жаңа жылды қарсы алу 
мерекесі. Наурыз мерекесінде көріскен 
жандар бір-бірін құшақ жая қарсы алып, игі 
тілектер айтады. Қазақ халқы бұл күні дүниеге 
келген қыз балаларға Наурыз, Наурызгүл, 
Наурызжан, ер балаларға Наурызбай, Наурыз-
бек, Наурызхан деген есім берген.

7. 2010 жылдың 10 мамырынан ба-
стап Бір іккен Ұлттар Ұйымының Бас 
ассамблеясының 64-қарарына сәйкес 21 
наурыз «Халықаралық Наурыз күні» болып 
аталып келеді. Бас ассамблея өзінің берген 
түсініктемесінде «Наурызды көктем мерекесі 
ретінде 3000 жылдан бері Балқан түбегінде, 
Қара теңіз аймағында, Кавказда, Орта Азияда 
және Таяу Шығыста 300 миллион адам тойлап 
келе жатқандығын» мәлімдеді. Ал UNESCO 
болса, 2009 жылдың 30 қыркүйегінде Наурыз 
мейрамын адамзаттың материалдық емес 
мәдени мұра тізіміне кіргізді. 

8. Наурыз – көктем мен еңбектің, достық 
пен бірліктің мейрамы болумен бірге, 
халқымыздың салт-дәстүрлерін құрметтеп, 
ұлттық қасиеттерімізді бойына сіңіріп, жан-
жақты дамыған өнегелі, өнерлі азамат 
тәрбелейтін ұлттық мейрамымыз. 

9. Ұлы ғұламалар Әбу Райхан Биру-
ни, Омар Һайям тәрізді әлем таныған та-
рихи тұлғалардың еңбектеріндегі Шығыс 
халықтарының Наурыз мейрамын қалай 
тойлағаны туралы деректерге назар аударсақ, 
парсы тілдес халықтардың Наурызды бірнеше 
күн тойлаған. Яғни, олар Наурыз күндерінде 
мынадай салт-дәстүр, ырымдар жасаған: Әр 
жерде үлкен от жағып, отқа май құйған. Жаңа 
өнген жеті дәнге қарап болашақты болжаған. 
Жеті, ақ кесемен дәстүрлі ұлттық көже 
«сумалық» ұсынған. Ескі киімдерін тастаған. 
Ескірген шыны аяқты сындырған. Бір-біріне 
гүл сыйлаған. Үйлерінің қабырғасына дөңгелек 
ою – «күн символын» салған. Үйлеріндегі 
тіреу, ағашқа гүл ілген. Жамбы ату тәрізді 
түрлі жарыстар өткізген. Бұл күні кәрі-жас 
мәз болып, бір-біріне жақсы тілектер айтқан, 
араздаспаған. 

10. Наурыз мейрамына байланысты 

мынадай атаулар бар: Наурыз күні, Наурыз 
айы, Наурызнама, Наурызкөже, Наурыз тойы, 
Наурыз жыры, Наурыз жұмбақ, Наурыз бата, 
Наурыз тілек, Наурыз төл, Наурызкөк, Наурыз 
есім, Наурыз шешек, Наурызша, Әз, Қыдыр, 
Саумалық, Мұхаррам (тыйым), Самарқанның 
көк тасы.

11. Наурыз мерекесінің туу тарихы ту-
расында талас көп. Наурыздың нақты та-
рихы тереңде жатыр, ол өзінің бастауын 
мұсылмандыққа дейінгі заманнан алады. 
Кейбір ғалымдар бұны зороастризм мен 
шаманизм кезеңіне дейінгі уақытпен байла-
ныстырады. Кейбіреулер Парсы патшасының 
жорықтарымен байланыстырып жүр. 

12. Атырау және Маңғыстау облыстарын-
да Наурыз мерекесі 14 наурыздан басталып, 
«Амал» деп аталады, осы мейрамның дәстүрлі 
элменті – «Көрісу». Бұл күні адамдар қол 
алысып қауышады. Сонымен бірге, барлығы 
«Жаңа жыл құтты болсын!» деп амандасады. 

13. 1926 жылдан бастап, тоталитарлық 
жүйенің ықпалымен наурыз мерекесін тойлауға 
тыйым салынды. Көп жылдар бойы ұмытылып, 
сынын жоғалтқан мереке 1988 жылдан бері 
қайта жаңғырып, Наурыз мейрамын тойлау 
дәстүрі өз жалғасын тапты. 

14. Наурыз мерекесі 1991 жылы 15 на-
урызда Қазақ ССР Президентінің қаулысының 
негізінде мемлекеттік мәртебеге ие болды. 
Елбасы наурыз айының 22 жұлдызын «Наурыз 
мейрамы» деп жариялады. Ал 2009 жылдың 
24 сәуірінде ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаев 
наурыз айының 21, 22, 23 күндеріне «Наурыз 
мейрамы» деген мәртебе берді. 

15. Наурыз Қазақстанда ғана тойланбай-
ды. Жақын шетелдің елдері (Әзірбайжан, 
Тәж і к стан ,  Өзбек стан ,  Қырғызстан , 
Түрікменстан, Ресей) Наурыз мерекесін қарсы 
алады! Ауғанстан, Иран секілді алыс шет 
елдері мерекенің келуін тағатсыздана күтеді. 

16. Бұрын Наурыз мейрамын тойлау таң 
атуды қарсы алудан басталды. Бұл ежелгі 
ғұрыптардың біріне «Бұлақ көрсең, көзің аш!» 
деген мәтелге байланысты болды.

17. Наурыздың алғашқы күндерінің бірінде 
қазақ халқының нанымы бойынша жердің 
бетінде ерекше бір гуіл жүреді. Білетін адам-
дар мұны жұмақтан шыққан қойлар бірінші 
болып сезеді, оларды баққан қойшы да 
байқайды дейді. Мұндай күні бүкіл табиғат, 
жан-жануарлар, адамдар жандана түседі. 
Бұл күні шаш алуға, тырнақ алуға бол-
майды, әйтпесе сал болып қаласың дейді. 
Айналадағы жан иесінің бәрі «әзден» кейін 
ғана ерекше күш-қуатқа ие болады. Халықта 
мынадай қанатты сөз бар: «әз болмай, мәз 
болма». 

18. Бұл мереке Ислам дәуіріне дейін 
тойланып, халық арасында ерекше қолдауға 
ие болып келеді. Шығыс елдерінің (шәмси) 
күнтізбесі бойынша, наурыздың басталуы 
хамал (амал) айының 1 жұлдызы болып 
есептеледі. Хамал – Тоқты шоқжұлдызының 
ескі парсыша атауы. Күн мен түн теңеліп, амал 
кірген сәтте Тоқты шоқжұлдызы туады. 

19. Наурыздың мағынасы – наурыз пар-
сыша «нау» (жаңа) және «руз» (күн) Жаңа 
жылдың бірінші күні деген мағынаға ие. Ол 
күнтізбелік жылдың үшінші айы (31 тәулік), 
көктемнің басы. Қазақтар бұл мейрамды Әз-
Наурыз мейрамы деп те атайды. 

20. Шығыс жыл санағы бойынша, мере-
ке ирандықтардың жаңа жылы Наврузбен 
жанасады. Наурыз мерекесін түркі тілдес 
халықтар тойлайды. Тәжік халқы бұл мерекені 
«Бәйшешек», «Гүлгардон» не «Гүлнавруз», 
татарлар «Нардуган», бирмалықтар «Су мей-
рамы», хорезмдіктер «Наусарджи», буряттар 
«Сагаан сара», армяндар «Навасарди», 
чуваштар «Норис ояхе» деп атаған. 21. Ме-
реке күні қар жауып тұру жақсы ырым деп 
саналған. Бізге жеткен қазақ аңыздарында 
қыздың сұлулығы Наурыздың ақ қарына 
теңестеріледі. Бұл таңғажайып жайт емес, 
өйткені наурыздағы қар әдетте жұмсақ, ерекше 
аппақ болады. 

22. Наурыз айы туғанда өтетін «Көрісу» 
бір күнмен шектелетін мереке емес, ол 
наурыздың 14-інен басталып, айдың соңына 
дейін жалғаса береді.
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Күніміз Ұлысты болсын, жеріміз ырысты болсын!

Наурыз – қазақша жыл басы. Біздің Жаңа жылымыз – Наурыз 
марттың басындағы болсын, ортасында болсын, әйтеуір мартта 
келетін болса, шын мағынамен Жаңа жыл деп айтуға лайық.

Ахмет Байтұрсынұлы

Наурыз – қазақтың шын мағынасындағы ұлт мейрамы. Наурызды 
қазақтан басқа күншығыс жұрттарының көбі мейрам етеді. Бірақ 
бұлардың бәрін салыстырғанда Наурызды біздің қазақтың мейрамы 
етуі айрықша сыйымды, артықша дәлелді. Неге десеңіз, марттың 
ескіше 9-ында, жаңаша 22-сінде күн мен түн теңеледі, қыс өтіп, жаз 
жетіп, шаруа кенеледі.

Міржақып Дулатов

Қазақша ет (бесбармақ, 
бешбармақ) асқанда ең 
алдымен жіліктеп бұзылған 
етті адам санына қарай 
мөлшерлейді. Тойға немесе 
қонақ асыға көбінесе қой сой-
ылады. Қой еті жіліктенгенде 
13 мүшеге бөлінеді. Олар 
жамбас - 2, ортан жілік – 2, 
асықты жілік – 2, беломыртқа 
– 1, сүбе – 2 (сүбемен бірге 
бүйректен жоғарғы 5 қабырға 
кетеді), қабырға -2, төс – 1, 
омыртқа -1, жауырын -2, 
тоқпан жілік – 2, кәрі жілік – 2, 
бұғана – 1, мойын – Осылай 
асуға дайындалған етті жу-
ып-шайып тазалап, қазанға салады да, ет батып тұратындай етіп суық су құяды. Содан кейін 
қазанды қатты жанған отқа қойып, сарқылдатып қайнатады, бетіне шыққан қанды көбігін алып 
тастап, шамалап тұз, 1 бас пияз салып отын басады да, 1-1,5 сағат ет әбден піскенше шымыр-
латып қайнатады. Ет әбден піскен соң табаққа сорпасынан бөлек қотарып алып, тартылған 
табақтың санына қарай мөлшерлеп тұздық әзірлейді. Ол үшін сорпаға қара бұрыш, дөңгелектеп 
тұралған пияз салып, ыдыстың бетін жауып бұқтырып қояды. Ет туралып болған соң тұздықты 
еттің үстіне құяды. Әдетте кәделі жіліктермен бірге сыйлы қонақтарға малдың басын, (қой), ірі 
қараның шекесін, қазы, қарта, жал-жаяны табаққа бірге салып береді.Сонымен бірге қамыр, 
бітеу пісірілген картоп қосуға да болады.

Жаубүйрек - ұлттық тағамның бір түрі. Жаубүйректі малшылар, жолаушылар көп пайда-
ланады. Қойдың терісін сыпырған соң құйрық майын білемдеп кесіп алады. Ішін жарып, өкпе-
бауырын суырып алып бауыр мен құйрықты жұқалап жапырақтап, істікке бір май, бір бауыр 
етіп кезектеп шаншып, үстіне майда тұз, бұрыш сеуіп отқа қақтап пісіреді. Бауыр қосылған май 
жүрекке тимейді, әрі бұл аса тоқ болады. Жаубүйректі мал сойған кезде үйде пісіреді. Оны 
кәдімгі кәуәптің (шашлық) бір түрі деуге болады. Жаубүйректі дайындағанда татымына қарай 
тұз, бұрыш, жуа, дөңгелектеп туралған пияз қосады. Оны асқан етпен қосып жеуге болады.

Борша – көбінесе ірі қара етінен дайындалады. Кәуәптің бір түрі. Санның, қолдың, 
жауырынның қара кесек еттерін ұзыншалап кесіп алады. Әрбір еттің бөлегін пышақты көп батыр-

май жұқалап тіліп тұз, бұрыш себеді 
(тұздалған ет болса, тұз себудің қажеті 
жоқ). Етті темір тордың үстіне салып, 
жалындатпай шоққа қақтап пісіреді. 
Пісірген кезде аудармалап отырады. 
Шоққа қақталып қызыл-күрең тартқан 
борша өте дәмді болады. Оны әсіресе 
қымыз, шұбат ішкенде жеген жөн.

Қарын бөртпе – ел арасында 
сирек дайындалатын өте дәмді тағам. 
Көбінесе жаңа сойылған малдың 
етінен, майынан, бауырынан қосып, 
ұн мен араластырып, қарынға салып 
пісіреді. Сойылған қойдың іш майын, 

етін, бауырын өте ұсақтап турайды. Фарштың үстіне бидай ұнын, сарымсақ, бұрыш, тұз салып 
жақсылап араластырады. Дайын болған фаршты қарынға не бүйенге салады. Бүйенге салса 
бір шеті тұйық болады да, екінші ашық ұшын жіңішкертіп жонылған ағаш істікпен түйреп бай-
лайды. Қарынға салса да бір шеті солай түйреліп байланады. Бұжы қайнап жатқанда бұжыны 
аудармалап, әр жерінен істікпен шаншып желін шығарып отырады. Ол, қазандағы суға толық 
батып, баяу жанған оттың табында 1,5-2 сағат қайнауы керек. Дастарқанға қарын бөртпені 
жылылай да, суытып та қою ға болады. Қасына пияз, басқа да көкөністер салады. 300г іш май, 
500 г ет, 300 г бауыр, 300 г бидай ұны, 3 бас сарымсақ, 1 шай қасық бұрыш, 1 ас қасық тұз керек.

Әсіп – қойдың бүйенін айналдырып, жақсылап жуып тазалайды. Ет, жүрек және бауырды 
ұсақтап турайды. Оған бір бас пияз турап, бұрыш, тұз, күріш салып, аздап су құйып араластыра-
ды. Содан кейін барлығын ішекке тығып, аузын байлайды да қайнаған суға салып, 50-60 минут 
қайнатады. Қайнап жатқан әсіпті істікпен түйрелеп желін шығарып отырады. Әсіпке: 2 ас қасық 
күріш, 100 г бауыр, 100 г жүрек, 20 г қой майы, 1 бас пияз керек. Бұрышты әркім қалауынша 
салады. Әсіпті дастарқанға қоярда дөңгелектеп кесіп ыстықтай береді. Ішек болмаса, қойдың 
бүйенің пайдаланады.

ҰЛТТЫҚ ТАҒАМДА ҰЛЫЛЫҚ БАР
Жөргем – малдың ащы ішегі мен тоқ ішегінен өріп жасалады. Мал сойғанда ащы ішек пен 

тоқ ішегін жуып тазалап, тұздағаннан кейін оны айналдырып тағы бір рет сумен шайқайды. 
Қазанға салып асуға қолайлы болу үшін ішектерді өткермелеп өреді. Ащы ішек жіңішке, әрі өте 
ұзын болатындықтан, оны тоқ ішек секілді жалаң қабат өре салмай бірнеше еселеп шумақтайды 
да, одан соң әлгі шумақтың белінен айналдыра шандып орап, ішектің ұшын бекітеді. Жөргемді 
асуға да, турап қуыруға да болады. Майға қуырған жөргем дәмді болады. Жөргемге: ішек – 100г, 
пияз – 0,5 бөлігі керек. Әдетке жөргемді дәміне келтіру үшін тұз, бұрыш себеді, дөңгелектеп 
туралған пияз қосады.

Қимай – соғымға сойылған сиыр етінен дайындалатын кәделі тағам. Сиырдың тоқ ішегін 
тұздап, айналдырып оның ішіне кесек етіп туралған төстік пен төстің етегін, бұрыш, тұз, жуа 
қосылған етті салады. Қимайға төс етінен басқа сан, қол еттері де пайдаланылады. Шұжық сияқты 
қимай салынған ішектің де екі ұшы істікпен түйреліп, ыстап кептіріледі. Қимайды асып жеуге де, 
жазғытұрым ет азайған кезде құырып жеуге де болады. Қимайдың ерекшелігі, оның майы мен 
қара кесек еті тең бола-
ды. Оны кейде «сиырдың 
қазысы» деп те атайды. 
Қимайды салқындатып 
асқан етке қосып береді. 
Майлы ет 500 г, 1 шай 
қасық тұз, 2 түйір жуа, 
жарты шай қасық қара 
бұрыш керек.

Шыртылдақ – жылқы 
етінің сорпасынан қалқып 
алатын, қатпайтын май. 
Көп жерлерде тортасы 
айрылған сары майды да 
осылай атайды.

Сірне – бағланның, 
кепенің етін қазанға жілік-
жілігімен қуырып даяр-
лайтын өте дәмді ас. Ол 
көбінесе сыйлы қонақтарға 
арналып әзірленеді. Үйітілген бас-сирақ , ішек-қарны, мүшеленіп бұзылған еті түгелдей қазанға 
салынып, малдың өз іш майына және еттің өз сөліне бұқтырылып пісіріледі. Ол үшін қазанның 
бетіне бу шықпайтындай ғып ыдыс төнкеріп, от мейлінше баяу жағылады. Қазанның түбі күймес 
үшін аздап ғана су құюға болады.

Ми палау – ұлттық тағамдардың ішіндегі дәмді де, сүйкімді тағам. Оны жасау үшін піскен 
бастың миын, желке-жүйдесін, екі көзін, бастың құйқасың алып, ұсатып турайды, үстіне шамалап 
сорпа құйып барлығын араластырады. Сондай-ақ ми палау дәмді болу үшін оған бұрыш, ұсақтап 
тұралған пияз (1 бас) қосып, тұзды татымына қарай салады. Ми палауға: 200г құйрық май, бастың 

миы, құйқасы, екі 
көзі, пияз, бір шым-
шым қара бұрыш, 3 
ас қасық сорпа, 200 
г бауыр керек.

Қ у ы р д а қ  – 
ж а ң а  с о й ы л ғ а н 
м а л д ы ң  ө к п е -
бауырынан, мойын, 
төстік етінен, жүрек 
бүйрегінен, сондай-
ақ ішек-қарнынан 
ұсақтап әзірлейді. 
Ол үшін қазанға 
іш майды немесе 
құйрық майды турап 
салып шыжғырып 
алады да, алды-
мен үстіне туралған 
өкпе, жүректі, ішек-

қарынды, мойын, төстік еттерін салып, қазанның отын қатты жағып 15-20 минут қуырады. Содан 
кейін бауырды салып, үстіне бүрыш, пияз қосып, әбден піскенше қуырады. Тұзды татымына 
қарай салады. Әбден піскен қуырдақты табаққа салып, дастарқанға қояды. Қуырдаққа: 1 кг ет, 
500 г өкпе, 500 г бауыр, 300 г жүрек, 200 г бүйрек, 300 г құйрық май, 2 бас пияз, 1 шай қасық 
бұрыш, 1 ас қасық тұз қажет.

Келер жылғы молшылықтың жоралғысы ретінде наурыз тойында әрбір шаңырақта 
міндетті түрде әзірленген. Халықтық дәстүр бойынша оған бидай, тары, сүр ет, 
бұршақ, сүт, су, тұз сияқты кем дегенде жеті түрлі азықтық заттар міндетті түрде 
қосылуы тиіс. Тақ санын сақтап, мұндай заттар көбейтіле беріледі. Соғымнан арнайы 
сақталған мүшелер (қазы, қарта, шұжық, т.б.) де қосылады. Ол негізінен бидай көже, 
тары көже секілді әзірленген (қысқаша Көже). Наурыз көжені халық арасында “тілеу 
көже”, “көп көже” деп те атай береді. Наурыз көжеге, наурызға арналып сойылған 
малдың кәделі асына Наурыз бата берілген соң, жиналған халық: “ақ мол болсын” 
деген тілек айтып тарқасады.

Ол үшін ең алдымен қазан толы сүтіңізді қайнатып, сүт піскеннен кейін оның 
бетіндегі қаймағын қалқып алып тастайсыз. Сүт әбден пісуге тақаған кезде, қыс бойы 
сақтаған сүріңізді салып жіберіп, 15 минуттай бетін жауып қоясыз. Аталған уақыт 
өткеннен кейін жеке ыдысқа пісіріп алған бидай, жүгері, тары, асбұршақ, күріш тәрізді 
қоректік заттардың жеті түрін сүт пен етке араластырып тағы бір қайнатып аласыз.

Асыңыз дәмді болсын!

НАУРЫЗ КӨЖЕ
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Құтты болсын мереке, әр үйге енсін береке!

Наступает великий праздник всех Казахстанцев – Наурыз. Он ознаме-
новывает не только начало весны и пробуждение всего живого, а также мир 
и благоденствие. Наурыз приносит в каждый дом веру в лучшее, новые 
надежды и планы на будущее.

Спешу поздравить всех жителей нашего прекрасного города Абай с 
этим праздником. Желаю, чтобы каждый человек достиг гармонии внутри 
себя, был добр, приветлив, честен. Оставьте в прошлом все обиды, злобу 
и разногласия. Открывайте в себе самые лучшие качества и дарите окру-
жающим людям только положительные эмоции! 

Пусть наш народ живёт в достатке, умиротворённости, любви и взаимопонимании! 
А. Казанцева, Лаборант Учреждения АК159/17

Ұлыс күні қазан толса, ол жылы ақ мол болар. Ұлыс күні ұлы кісіден 
бата алса, ол жылы олжалы болар.

Сәкен Сейфуллин

Наурыздамада жұрт қысқы соғымның шекесін асып, бір-бірін 
қонаққа шақырып, қарындағы майды бастайтын. Үлкендер жылдың 
жерге түскен кезі осы уақ дейтін.

Сәбит Мұқанов

Түркіменстанда
Түркіменстанда «Новруз» мейрамы ресми түрде 1992 жыл-

дан бері аталып келеді.Бұл елде дастарқан басына бидайдан 
жасалған тағам түрлері, халва және ұннан жасалған ас түрлері 
қойылған. Дегенмен түркімендер үшін ең басты тағам бидай 
сабағынан дайындалған «семене» болып есептеледі.

Өзбекстанда
Өзбекстан халқы «Навруз» мейрамына 15-20 күн алдын 

дайындала бастайды. Яғни арықтарды қоқыстан тазартып, 
ағаштардың түбін әктейді. Әр махалла (көше, ауыл ) Наурыз 
мерекесін өз  көшесінде шайханасында тойлайды. Сондай-
ақ, көршілес шайханаларға да барып, көңіл көтерген. Мейрам 
қарсаңында арнайы, тек осы мереке кезінде ғана әзірленетін тағам 
түрлері «сумалак» пен ханпалау. Сумалакты Наурыз мейрамы 
қарсаңында әзірлейтін көрінеді. Бидай қайнату, мақтаның майын 
қосу арқылы дайындалатын тағам. Бір қызығы, сумалак неғұрлым 
көп уақыт дайындалса, соғұрлым дәмді болады екен. Тіпті 20-24 
сағат бойы әзірленетін кездер болады. Қалыптасқан дәстүр бой-
ынша, сумалакты ән айтып отырып, билеп, әзілдесіп жүріп пісіру қажет екен. Біздер наурыз 
көжені қалай құрметтесек, өзбек халқы сумалакты солай қадірлейді. Олар сумалак физикалық 
және рухани күш-қуат береді деп сенеді. Ең бастысы бұл күндері қайырымдылық шараларын 
кеңінен өткізуге қатты көңіл бөледі. Үйсіз-күйсіз жүрген адамдар мен жетім балаларға көмек 
көрсету үлкен сауап деп ұғынады. Сондай-ақ, бұл күні ұлттық киімдер киіп, әндерін айтып, би 
билеп, ұлттық ойындарды өткізеді.

Әзірбайжанда
Әз ірбайжан  ел і 

өзінің ұлттық салт-
д ә с т ү р і н е  ж о ғ а р ы 
қ ұ р м ет п е н  қ а р а п , 
о л а р д ы  а т а у с ы з 
қ а л д ы р м а й т ы н 
елдердің бірі.

Наурыз мерекесін 
олар «Новруз-байрам» 
деп атайды. Наурыз 
мейрамын  көктемді 
тойлаудың ең ежелгі 
және құрметті мей-
рамы деп түсінетін 
ә з і р ба й ж а н д ы қ т а р 
о н ы  т а б и ғ а т т ы ң 
жандануының белгісі 
деп те қабылдайды. 
Әзірбайжанда наурыз 
мерекесіне дайындық 
ерте басталады – үйлер 

көркейтіліп, ағаш отырғызылады, жаңа киім тігіледі, жұмыртқалар боялады, тәтті-дәмділер мен 
ұлттық тағамдар дайындалады. Әрбір үйде міндетті түрде үстел үстінде бидай тұқымынан әдейі 
өсірілген жасыл өскіндер тұрады, мейрамға дейін төрт апта бойы сейсенбі сайын от жағылып, 
олардың үстінен балалар секіріп ойнайды, майшамдар жағылады. Мейрамның алдында 
туған-туыстар жақын-жуықтарының зираттарына барады. 
Әзірбайжанда Наурыз – отбасылық мейрам. Мейрам күні 
кешке барлығы отбасылық ошақ басында жиналады. 
Жаңа жыл бай және жемісті болу үшін үстелге көптеген 
әр түрлі тағамдар қойылады. Мейрам 3 күнге созылады 
және көпшіліктің серуенімен аяқталады. Адамдар ұлттық 
киімдерді киіп, халық әндері мен билерін орындайды, 
спорттың ұлттық түрлері бойынша жарыстар өткізіледі.

Иранда
Наурыз – ирандықтардың ежелгі мейрамы. Иран 

мәдениетінде Наурыздай кең тараған ұлттық мереке 
сирек кездеседі. Зерттеуші ғалымдардың сенімінше, осы 
ежелгі салт пен мейрам көп қырлы әрі мифологиямен 
байланысты болып келеді. Ол біртіндеп ұлттық сенім мен 
әдет-ғұрыптардың үлкен бөліміне айналып, кейінірек діни 
сипат алды. Әрине, Наурызға қатысты салт-дәстүрлердің 
бірқатары мән-мағынасы мен қолданысынан айрылған. 
Бірақ кейбір маңыздылары әлі де болса сол күйінде 
қалған және оның барлық дәуірдегі тектілігін көрсетеді. 
Мысалы, Наурыз мейрамынан қасиетті заман, өмірге 
келу, өсіп шығу, мәдени қаһарман, тазару элементі сияқты 
мифологиялық қырлар байқалады. Ирандық данышпан 

Әлемде Наурыз мейрамы қалай тойланады? 
Ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамы – байырғы заманнан келе жатқан “көктемгі жаңару” мерекесі екені белгілі. Наурыз - бес мың жыл-

дан астам уақыттан бері тойланып келеді. Бұл мейрам Орта Азия халықтары, соның ішінде қазақ халқының да ұлттық мейрамы екені 
баршамызға аян. Бұл көне мереке Наурыздың тарихына көз салсақ, әлем халықтарының басым бөлігі аталмыш мейрамды әлі күнге дейін 
тойлап келеді. Бұл мейрам көбінесе Наурыз, Невруз, Навруз, Новруз Байрам деп атаса, ал тәжіктер “гүл гардон”, “бәйшешек”, “гүлнаурыз”, 
татарлар “нардуган”, буряттар “сагаан сара”, ежелгі гректер “патрих”, бирмалықтар “су мейрамы”, чуваштар “норис ояхе”, тәжіктер 
“гүл гардон”, “бәйшешек”, “гүлнаурыз”, хорезмдіктер “наусарджи” деп түрліше атайды. Наурыз сөзі “Жаңа күн” деген мағына береді. 
Мейрам кезінде тазалыққа мән беріліп, мерекелік “Наурыз көже” дайындалады. Көже – еліміздің әр өңірінде әр түрлі жеті түрлі дәмнен 
жасалатынын да байқауға болады. Наурыз мейрамында бір-біріне қонақ болып, тойлап арқа-жарқа болып жатады. Ал, енді әлем елдерінде 
Наурыз қалай тойланады? Қысқаша тоқталып өтейік...

Омар Хаям өзінің «Наурызнама» атты кітабында наурыз 
күн тізбегінің негізін Жәмшид қалады деп, аты аңызға 
айналған осы қаһарманның ізін тарихи рауаяттарға 
түсіреді. Олар Наурызды көктемнің алғашқы күні 
деп біліп, оның келуін егжей-тегжейлі символикалық 
рәсіммен тойлайды. Осы көзқарас бойынша, табиғаттың 
өмірі ирандықтар үшін ерекше маңызға ие болған. 
Ирандықтар «хафт син» әзірлейді. Бұл кейбір елде 
«хафт шин» деп те аталады. Бұл тағамды сарымсақ 
(медицина белгісі), алма (әдемілік пен денсаулықтың 
белгісі), аскөк (табиғаттың жаңаруы), зәйтүн (махаббат 
белгісі), сірке суы (қайырымдылық пен төзімділік), нан 
(жетістік пен табыс) және жемістің бір түрі сумахты қосу 
арқылы дайындайды.

Тәжікстанда
Наурыз мейрамы Тәжікстан халқы үшін ерекше 

орынға ие. Тәжіктер Наурызды достықтың кілті және 
тіршіліктің оянуы деп санайды. Оны «Хадир айиам», 

яғни «үлкен мереке» деп атайды. Тәжікстанда да Наурыз дайындығы басқа түркітілдес 
елдердегідей Жаңа жыл басталардан бірнеше апта бұрын басталады. Наурыздан бір апта 
бұрын балалар көктемнің келе жатқанын «Гол гардани» рәсімін өлеңдетіп орындау арқылы 
білдіреді. Бұл рәсімде балалар таныстарының үйлеріне көктем гүлдерін апарып, үй иесі оларға 
сыйлық беріп, сый-сияпат көрсетеді.

«Хане текани» — үй тазалау; арнайы тәтті-дәмді тағам әзірлеу; кең «һафт син» 
дастарқанының әртүрлі тағамдарын дайындау да Наурыздың дайындық жұмыстарының 
құрамына енеді. Со-
нымен қатар, Тәжікстан 
халқы Жаңа жылдың 
а л ғ а ш қ ы  к ү н д е р і 
қала алаңдары мен 
парктерінде әткеншек 
теуіп, жұмыртқа ойы-
нын ұйымдастырып, 
к ү р е с і п ,  ә т е ш 
төбелестіріп, шаттық 
п е н  қ у а н ы ш қ а 
бөленеді.

Ауғанстанда
Н а у р ы з  – 

Ауғанстан тарихы мен 
мәдениетінде тамыры 
тереңге кеткен мере-
ке. Аталмыш мейрам 
осы елдің әдебиеті мен 
өнерінен, фольклоры 
мен отбасылық және қоғамдық рәсімдерінен көрінетін өмір, табиғат пен адами құндылықтарды 
құрметтеудің нышаны болып табылады. Ауғанстанның әртүрлі ауылдары мен қалаларында 
жалпы халық – әйелі мен ер азаматы ерекше рәсімдерді өткізу арқылы Наурызды қарсы алуға 
барады. Осы күнді ұлықтау үшін үстеріне жаңа ақ түстен тігілген киім киеді. Олар дастарқандарын 

тәтті-дәмді тағамдарға толтырып, «Һафт син» дастарқанын жаяды. 
Қаланың сыртындағы арнайы алаңдардағы табиғат аясында көңіл 
көтеріп, шаттыққа бөленеді. Күрес, ән айту, халық билерін орындау, 
сияқты көңіл көтеретін шаралар осы күні орындалатын рәсімдердің 
қатарына жатады.

Қырғыз көршіміз де бұл күні «ноорузкөжесін» пісіріп, туған-
туыстың басын қосып мәре-сәре болады. Бұл күндері қырғыз 
жұрты ұлттық киімдерін киіп, көрші-қолаңды аралап, Жаңа 
жылмен құттықтап шығады. Байқасаңыз, біздің елден еш 
өзгешелігі жоқ. Тек тағам түрлері бөлектеу. Қырғыз халқы бұл 
күндері наурыз-көжемен қатар «ауз көже» мен «кавут» дәстүрлі 
тағамдарын дайындайды. Осындай ортақ мерекені қарақалпақ 
жұрты, қырым татарлары, башқұрттар, Солтүстік Кав-
каз елі, тіпті Қытайды мекен еткен түркі — тілдес шағын 
ұлттар да тойлайды. Бұл күндері аты аталған елдерде жеті 
түрлі қоспадан тұратын көже немесе басқа да тағам түрлері 
дайындалып, шама-шарқы жеткенше той жасап, мерекелік іс-
шаралар өткізеді. Байқағаныңыздай, Наурыз мейрамы Еуразия 
құрлығын мекен еткен біраз елдер үшін жат емес. Барлығы да 
Наурызға ұлық мереке деп, үлкен мән берген. Иә, әрқайсының 
салты басқа дегенмен тағамдарында жеті түрлі қоспаның 
болуы кездейсоқ болмаса керек.
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В работах топарской мастерицы Натальи 
Викторовны Охезиной отчетливо проявляет-
ся тема  Наурыз-мейрамы. Распустившиеся 
цветы, изготовленные методом лоскутной 
техники, смотрятся по-весеннему ярко и гар-
монично. Интересна картина, выполненная из 
шерсти, на ней озорной стригунок, почуяв при-
ближения тепла, мчится навстречу солнышку.

Как признается Наталья Викторовна, 
заниматься декоративно-прикладным ис-
кусством она начала еще в школьные годы.  
На сегодняшний день мастерица овладела 
макраме, вышивкой, лоскутной техникой, 
валянием из шерсти, работает с атласными 
лентами и др. Примечательно, что некоторые 
виды декоративно-прикладного искусства 
она изучила самостоятельно. Своим мастер-
ством она делится с  учениками. Наталья 
Викторовна является учителем технологии 
высшей категории. Окончив с отличием Ка-
рагандинский государственный университет 
имени Е.А.Букетова по специальности «про-
фессиональное обучение», Наталья Охезина 
вернулась в родную школу имени П.Корниенко 
в п.Топар, где работает уже более 25 лет.

Рукодельница постоянно совершенству-
ется в работе, принимает активное участие в 
методической работе школы и района. Статьи, 
разработки уроков, внеклассных мероприятий 
регулярно публикуются в научно-познава-
тельных изданиях. Имя Наталья Викторовны 
занесено в сборник «Сердце, отданное детям. 
Лучшие работники образования Республики 
Казахстан».

Уроки Н.Охезиной школьники посещают 
с удовольствием. Руководствуясь знания-
ми возрастных особенностей школьников, 
большое внимание уделяет работе с книгой, 
справочным материалом, Интернет-материа-
лами, интересно раскрывает межпредметные 
связи с математикой, черчением, биологией 
и другими науками. Все это способствует 
развитию у учащихся художественных способ-
ностей, логического, технического мышления, 

ВЕСНОЙ ПРИХОДИТ ВДОХНОВЕНИЕ

интереса к предмету. Воспитанники Натальи 
Викторовны являются неоднократными по-
бедителями республиканских областных и 
районных творческих конкурсов, научных 
проектов, призерами различных фестивалей 
по декоративно-прикладному искусству. Как 

активный член районного методического 
объединения учителей технологии Наталья 
Охезина делится опытом с коллегами. В 2016 
году целеустремленный педагог разработала 
методическую рекомендацию «Эстетическое 
воспитание учащихся в процессе художе-

ственной обработки материалов».
Педагогический коллектив и учащиеся 

активно готовятся к встрече Наурыз-мейрамы. 
В Учебном заведении пройдет праздничное 
мероприятие, посвященное этому весеннему 
празднику и уже сейчас  территория школы 
празднично украшена.

-  Замечательный весенний праздник 
Наурыз для меня- это время вдохновения и 
реализация новых идей, - рассказывает ру-
кодельница.  Праздник обновления приносит 
радостные эмоции и заряжает позитивной 
энергетикой! В нашей школе созданы все ус-
ловия для развития творческих способностей 
учащихся. Руководство учебного заведения в 
лице директора Нуржана Сериковича Салау-
атова помогает педагогам реализовать свои 
проекты в образовательном процессе.  Я 
поздравляю всех с Наурыз-мейрамы, желаю 
всем счастья, здоровья, семейного благопо-
лучия! – сказала Наталья Викторовна.

К.Блялов

НАУРЫЗ НАҚЫШТАРЫ

Наурыз, ай сұлтаны, көктем айы,
Жер бусанып, күн нұрын, төккен айы.
Оятып бар тірлікті, құдіретті Аллах,
Көк шығып, су толтырар сай саланы.

Наурыз Ұлыс-күні, Жылдың басы,
«Жібіген Самарқанның көкшіл тасы»
Ар алдында, ант беріп, кешіріскен,
Дос болып, бір-бірімен жау мен қасы.

Наурыз молшылық пен мейірім айы,
Алғашқы ақтан алынған, құрт пен 

майы.
Жоқ жітік, жетімдерге қамқар болып,
Көмек берген, қайырымды жомарт 

байы.

Жан біткен қуанышқа кенеледі,
Күн мен Түн бір-бірімен теңеледі.
Ұлыс күнін тойлауға асығады,
Ата-әжесі, ертіп алып немерені.

Әрбір үй Наурыз көже дайындайды,
Қонақтардың көтеріп, көңлін жайлы.
Жеті түрлі дән қосады, тоқшылық деп,
Болмасын деп жоқшылық, уайым қайғы.

Ұлыстың қадам басқан-Ұлы күні
Ет, су, сүт, тұз бенен құрт, күріш, бидай,
Бір қазанда қосылар қайнай-қайнай.
Жеті түрлі нәрлі дәм біріккен соң,
Береді денге шипа, бетке шырай.

Сүрі ет, қыс тағамы ескі жылғы,
Қоштасу ескі жылмен салты мұны.
Айран,сүт, ақ тағамдар жаңа-жылғы,
Қауышуға арналған дәмді сыйы.

Киелі қасиетті жеті саны,
Байланысқан ғажайып жаратылыс мәні.
Жеті қат көк, жеті апта, жеті ата,
Тіршіліктің тірегі, бағдаршамы.

Наурыз түні келеді –деп Қыдыр баба,
 Дайындалар кәрі-жас, бала-шаға, 
Тазалап үйдің ішін, аула маңын,
Тек ғана кіреді деп үйге таза.

Жаңа киім киініп, дайындалар,
Ескі құсқы киімді отқа жағар.
Ыдыстарды толтырып сүт пен суға,
Ақ ниетпен, бата айтып қарсы алар.

Дәстүрлі ойын сауық тойланады,
Би билеп, күй тартылып, ән салады.
Қыз қуу, көкпар тарту, алты бақан,
Арттырған той думанның салтанатын.

Диқаншылар соқаларын баптайды,
Малшы қауым жас төл ала бастайды.
Бұл көктемнің 1 күні 10 күнге тең,
Ерінбесең еңбегіңді ақтайды.

Бозбалалар, бұлақ көзін ашады,
Әже-апалар дәннен шашу шашады.
Ару қыздар, еккен талға ақ құйып,
Ақсақалдар берер ізгі батаны.

Ұлыс күні достықтың мерекесі,
Ырыс қонып артатын берекесі.
Қуанып барлық адам бауырлардай,
Тең болған үлкен кіші мәртебесі.

Қазақстан ұлт ұлыстың Отаны,
Дәм тұзы бір,қара қазан ошағы.
Ұлыс күнін ақ тілекпен қарсы алып,
Нұрлы өмірді, ән мен жырға қосады.

Бекейұлы Абай 
Топар кенті 

№14 мектеп-лицейі

А.Құнанбаев атындағы 
№5 мектеп-гимназия

№1 ҚББ МО
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НАУРЫЗ РИСУЮТ ДЕТИ
Прихода весеннего праздника  Наурыз с нетерпением ждут дети, потому что он приносит радость и обновление. В 

своих работах юные художники  детской школы искусств п.Топар и детского садика «Бөбек» г.Абай отразили красоту 
и вдохновение Наурыз-мейрамы.

Айжан Ануар (в центре), живопись

Аделя Агымбай 
«Весна пришла», (ниткография)

Яна Шевченко 
«Цветы» (ниткография)

Серік Аян 
«Күннің биі»

Амина Медиянова
«Дастархан» живопись

Амина Муканова 
«Табиғат биі»

Полиптих –Кравчук Даша, Диана Прокофьева,Вика Парахина, Анна Медведева

Мой самый любимый праздник 
это - Наурыз! Ведь Наурыз - это 
праздник весны, тепла и добро-
ты. Я хочу поздравить всех 
с этим прекрасным весенним 
праздником! Пусть Наурыз при-
несет благополучие, радость и 
добро в каждый дом!!!

Таң шапағы қарсы алып наурызда,
Құт-береке тілейміз ауылымызға.
Ұлыстың ұлы күнін қарсы алайық,
Шат көңілмен бәріміз ән салайық.
Наурыз! Наурыз! Наурыз!
Құтты болсын Наурыз!

Ишутина Галина 
ученица 4 класса КГУ 

«Школа-гимназия №10»

Праздник Наурыз в нашем 
городе всегда сопровождается 
массовым весельем. Дети соби-
раются у качелей - алтыбақан. 
Все поют, танцуют, играют в 

национальные игры.
Наурыз – мой любимый празд-

ник!  Праздник единства всех лю-
дей на Земле и природы, праздник 
гармонии, света и добра! 

Фатов Иван  ученик 4 класса,  
КГУ «Школа-гимназия №10»
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Весна приходит как обновление всего во-
круг и начинается с такого обольстительного 
праздника, как международный женский день. 
2 марта, в этот цветущий весенний день, 
наполненный тонкой атмосферой женской 
красоты, мудрости и обаяния в библиотеке 
поселка Топар был проведен музыкально-
поэтический вечер «И это время называется 
весна…». Представительницы прекрасного 
пола, участницы клуба «Библиотечный ого-

нек», председатель местного сообщества 
Елена Васильевна Кеслер и ее коллеги были 
приглашены за праздничный стол. 

Празднование началось с официальной 
части, на которой милых женщин сотрудники 
библиотеки поздравили сразу с двумя празд-
никами: с Днем благодарности и Междуна-
родным женским днем 8 марта. Приятным 
сюрпризом стало видео-поздравление секре-
таря Абайского районного маслихата Б.А.Цай.  

Много теплых и нежных слов, прозвучав-
ших в праздничный день, согрели сердца 
присутствующих женщин. Всех без исклю-
чения восхитила фотовыставка «Когда мы 

И ЭТО ВРЕМЯ 
НАЗЫВАЕТСЯ ВЕСНА...

были молодыми…», где каждая участница 
могла увидеть себя на фото в период юности. 
Обстановка вечера была задорной, веселой 
и непринужденной.  За чашкой горячего чая 
долгое время шло обсуждение фотографий 
из прошлого, гостьи одаривали друг друга 
комплиментами, делились своими воспоми-
наниями.

Но на этом сюрпризы не закончились, 
волшебная шляпа мыслей позволила узнать, 

о чем думают дамы накануне своего любимого 
праздника. Участие в конкурсах и заданиях му-
зыкальной программы, исполнение любимых 
и знакомых песен, стихов, вручение подарков, 
сделанных руками детей, участников творче-
ского кружка «Айголек», оставило приятное 
воспоминание об этой встрече.

В этот день было много общения, улыбок 
и хорошего настроения, так необходимого в 
предпраздничные весенние дни. 

М. Шарипова
Библиотекарь библиотеки-филиала 

п. Топар 
8 марта – Международный женский день, праздник весны, тепла и поздравлений милых дам. 

Воспитатели и воспитанники мини – центра «Балауса»  при Самарской ОШ  тоже подготовили 
концертную программу  для своих мам и бабушек . Воспитанники  показали свои умения в 
пении, танцах и чтении стихов. Своими способностями выполнять женские обязанности при-
ятно удивили гостей нашего праздника.  От всей души поздравляем милых дам с праздником   
8 Марта. Пусть вас согревает весеннее солнце и цветут всегда в душе цветы.

Е.Тарасюк  
воспитатель мини- центра «Балауса» при Самарской ОШ

ҰСТАЗ АНАЛАРҒА ҚҰРМЕТ АРУЛАР САЙЫСЫ!
«Аққу бөбекжайы» КМҚК –да  «Арулар сайысы» тақырыбында мерекелік іс-шара жас ма-

надар арасында кәсіподақ ұйымының төрайымы В.Конырованың ұйымдастырумен әр жылғы 
дәстүр бойынша биыл да өткізілді.

Байқаудың мақсаты: жастарға ұлттық құндылықтарды насихаттау, салт-дәстүрді дәріптеуге 
баулу.

Байқауда қыздарымыз бес сайыс түрлерінен  жарысқа түсті. Атап айтсақ: таныстыру, өз 
өнерін көрсету, салт-дәстүр,әдеп-ғұрып туралы  викториналық сұрақтар, ата-бабамыздың 
«Астың  дәмін  тұз келтірер» дегеніндей қазақтың ұлттық тағамдары және оған сипаттама 
беру, сән үлгілері.

Байқауға қатысқан қыздар әсем әндерімен, мың бұралған билерімен, тапқырлықтарымен, 
сымбатты көріктерімен  көрермендерді  тәнті етті.

Байқауға Н.Махмутова, Б.Қуаныш,А,Ескараева ,Г,Сарсекеева,Г,Турхаева,
А.Асан, Г.Байбекова, Ш,Шаймұрат  бақтарын сынады.
Байқаудың қорытындысы бойынша  бас жүлдені  Г.Байбековаға бұйырды.
1-орын  Г.Сарсекеева, 2-орын  Н.Махмутова, 3-орын  Б.Қуаныш  иеленді.
Бұдан бөлек байқаудың қалған қатысушылары арасында бірнеше номинация бойынша 

әзірленген  марапаттарда  өз иелерін тапты.
«Аққу бөбекжай» директоры А.Ералиева  байқау соңында  жеңімпаздарға бағалы сыйлықтар 

мен жүлделер  табыстады.
Б.Толегенова «Аққу бөбекжай» КМҚК                                        

Арулар - ардақтылар, аяулылар!

Көңілдерге көктем шуағындай сезім мен нұр құйып, тағы да міне 8 наурыз – Халықаралық 
әйелдер күні мерекесі тойланды. Ізгілік айы, шаттық айы, мерекелер айы – көктемнің алғашқы 
мерекесіне орай аудандық білім бөлімі мен білім қызметкерлері кәсіподағы комитеті осы салада 
жемісті еңбек етіп, ұрпақ тәрбиесіне елеулі еңбек сіңіріп жүрген ұстаздар қауымын мерекесімен 
құттықтады. 

Мерекелік шарада аудандық білім бөлімінің басшысы Бақытжан Көрпешова елімізді то-
лайым табыстар мен өркенді өзгерістерге бастайтын өрелі істерге үлес қосқан әйел-аналарға, 
қыз-келіншектерге, ұлағатты ұстаздарға арнаған құттықтауын жеткізді. 

– Көктемнің алғашқы күндерінде тойланатын айтулы мерекенің орны ерекше, маңызы 
зор екендігі белгілі. 8 наурыз – Халықаралық әйелдер күні қарсаңында ұстаз-аналарға құрмет 
көрсету үшін осын-
дай салтанатты 
шарада басқосуды 
жөн көрдік. Себебі, 
б а л а ғ а  б і л і м 
бе р ет і н  а л т ы н 
ұ я д а  б і л і м м е н 
қоса, келешекте ел 
тұтқасын ұстайтын 
а з а м а т т а р д ы 
қалыптастыратын 
да ұстаздар. Сапа-
лы білім мен сана-
лы тәрбиені бой-
ына сіңірген, ке-
лешекте біртұтас 
қоғамды жасайтын 
тұлғаның барлығы 
ұстаз тәрбиесінен 
өтеді. Мемлекеттің 
ертеңгі болмысы – ұстаздың бүгінгі тәлімінде. Сондықтан да, барша нәзік жандыларды 
мерекесімен құттықтай отырып, ұстаздар қауымына қажыр-қайрат, жемісті еңбек, қызметтеріне 
табыс тілеймін, – деді Бақытжан Қазбекқызы. 

Ілкімді шараның әлқиссасы марапаттаулардан басталды. Абай аудандық білім бөлімінің 
басшысы  - Бақытжан Қазыбекқызы және аудандық кәсіподақ комитетінің төрайымы  Пфай-
фер Лилия Александровна  оқыту ісіндегі жеткен жетістігі мен ұрпақ тәрбиесіне қосқан үлесі 
үшін  ұстаздар қауымына облыстық білім басқармасы мен аудандық білім бөлімінің құрмет 
грамоталарын тапсырды. 

Бұдан бөлек, салтанатты мерекеде  П.Корниенко атындағы қосымша білім беретін мектеп-
орталықтың қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, Үдемес Чегирова падагог-ағартушы Ахмет 
Байтұрсыновтың 145 жылдығына арналған республикалық «Ұлт ұстазы» конкурсы бойынша І 
дәрежелі дипломмен және «Ұлт ұстазы» төсбелгісімен марапатталды. 

Мерекелік  жиынға ардагер ұстаздар да арнайы қонақ болды. 
Шара соңында аудандық көркемөнерпаздар мен оқушылар, ерлер қауымы  қатысушыларға 

мерекелік көңіл-күй сыйласа, ұстаздар қауымы аудандық білім бөлімінің сый-сияпатына бөленіп, 
марапат төрінен көрінді. 

Меруерт Арғын 
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Женщина - верная жизненная опора!

5 марта 2018 г. в п.Топар прошло торжественное собрание общественности, посвященное 
празднованию Международного женского дня 8 Марта.

Торжество открыла аким поселка Муслимова К.О. с поздравительной речью, адресованной 
женщинам. В ней были высказаны слова глубокой признательности труженицам всех по-
колений – защищавших родную землю в годы Великой Отечественной войны, поднимавших 
разрушенное хозяйство в послевоенные годы, внесших свой личный трудовой вклад в дело 
развития современного казахстанского общества. 

После официального поздравления Почетные грамоты акима поселка были вручены ра-
ботницам предприятий и организаций поселка, достигших определенных результатов в своей 
трудовой деятельности.  

Праздничную программу продолжили концертные номера, составленные с обязательным 
участием мужчин – удовольствию прекрасных дам были представлены театрализация, вос-
хваляющая семейные ценности с участием пап и их дочек, продемонстрированы творческие 
таланты воспитанников музыкальной школы, выступления местных и приглашенных артистов. 
В роли конферансье также выступили местные молодые представители сильной половины 
человечества.

В овациях и эмоциях зрительного зала выразилось все восхищение представлением и 
благодарность организаторам концерта, который завершился праздничным салютом.  

В этот же день с 10.00 час. в ДК «Энергетик» проводился ежегодный районный отборочный 
турнир по борьбе Қазақ куресі «Сарыарка барысы-2018», в котом приняли участие спортсмены 
с пос.Дубовка, Южный и Топар. 

Отдел по социальным вопросам аппарата акима поселка Топар 

Отпраздновали 8 Марта

Ана десек,бойымызды бір жылы сезім 
билейді. Ананың аялы алақанына, мейірімге 
толы көздеріне, еркелеткен сөздеріне ештеңе 
жетпейді. Бала деп соққан ана жүрегінен 
мейірімді де кешірімді жүрек жоқ. Өз анасын 
жақсы көрмейтін бала да кемде-кем.

Е л б а с ы м ы з  Н . Ә . Н а з а р б а е в т ы ң 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламасын іске асыру мақсатымен 
Абай қаласындағы «Солнышко» бөбек-
жайында  көптеген мерекелік шаралар өтуде. 
8-Наурыз мерекесі қарсаңында «Балапан» 
тобы аналарының арасында «Асыл ана» 
байқауы өтті. Тәрбиешілер А.А.Төлеубаева, 
А.Р.Еленбаева, қазақ тілі оқытушысы 

Г.С.Оспанованың ұйымдастыруымен 
өткен байқау бес кезеңнен тұрды.

Б ір і нш і  к езеңде  аналар  өздер ін 
таныстырса,екінші «Өнерпаз болсаң арқалаң» 
кезеңінде өлең айтып,би билеп өнерлерін 
көрсетті. «Бармағынан бал тамған аспазбыз» 
кезеңінде байқауға қатысушылар пісіріп алып 
келген тағамдарын көрсеттті. Аналарымыз  
«Мақал-мәтел білесіз бе?» кезеңінде мақал-
мәтел айтып жарысқа түссе, «Сән үлгісі» 
кезеңінде өз қолдарымен тіккен киім үлгісін 
көрсетті.

 «Балапан» тобы балалары аналарына 
арнаған тақпақтарын,өлеңдерін айтты. Қыздар 
бәйшешек, қызғалдақ, раушан, лалагүл, 
қоңыраугүл, барқытгүл болып шығып  «Ақ 
гүлдер» биін тарту етсе, ұлдар «Джентель-
мендер» биін биледі.

Байқау да өз мәресіне жетті. «Бала-
пан» тобының аналары өнерден құр-алақан 
еместігін көрсетті. Қазақтың қара домбы-
расын күмбірлетті, әуелетіп  ән де салды. 
Әділ қазылар шешімімен  «Ең сәнді ана» 
номинациясы бойынша әдемі сән үлгісімен 
көрермен көзайымы болған Төлеубаева Айнұр 
марапатталса, домбырамен ән салып, мақал-
мәтел айтуда озық шыққан Искакова 

Айнұр «Ең тапқыр ана» номинациясына ие 
болды. Қазақ халқының қыз ұзату

дәстүрін тамаша көрсетіп, дәмді тағам 
пісірген Жұмағұлова Динара «Бармағынан 
бал тамған» номинациясымен марапатталды. 

«Затым-орыс, жаным-қазақ» деп қазақтың 
қонақжайлығын дәріптеп көзге түскен қазақ 
келіні Жакслыкова  Надежда «Өнерлі ана» 
номинациясымен марапатталды. «Гауһартас» 
әнін нақышына келтіре орындаған, барлық 
кезеңде озық шығып,тамаша нәтижеге жетіп 
отырған Жақсыбаева Жадырасын  «Асыл ана» 
номинациясын иеленді.Байқауға қатысушылар 
грамоталармен марапатталды. «Балапан» 
тобы балалары аналарына өз қолдарымен 
жасаған сыйлықтарын тарту етті.

Мереке балаларға да, жиналған ата-
аналарға да ұмытылмас әсер сыйлады. 
Ата-аналар осындай тамаша мереке 
ұйымдастырған бөбекжай басшылығына, 
тәрбиешілерге алғыстарын жаудырып, толағай 
табыс тіледі. Ата-ана мен балабақша арасын 
жақындастырып, ата-мұра өнерімізді артты-
ратын осындай игі шаралар келешекте де өз 
жалғасын табатынына сенімдіміз.

А.Цай, 
А.Еленбаева 

«Солнышко» бөбек-жайы

Көңілі күн-көктем аналар, 
әніміз сіздерге арналарКөктемнің келіп жеткен алғашқы мерекесі бүлдіршіндер үшін ерекше болды. Аудандық білім 

бөлімі жылдағы дәстүрге сай «Сүйкімді арулар» сайысын ұйымдастырды. Мектеп-балабақша 
кешендерінің тәрбиеленушілері арасында өткізілген жарысқа жеті бүлдіршін қатысты. Өздерін 
тақпақтап таныстырып, бар өнерлерін ортаға салған  балғындар көрерменнің көзайыма ай-
налды. Берілген тапсырмаларды мүлтіксіз орындаған қатысушыларға туған-туыстары мен топ 
тәрбиешілері де үлкен 
демеушәләкә танытып 
отырды. Әсіресе, киім 
үлгісін көрсету бойынша 
бүлдіршіндер бірінен-
бірі асып түсіп жатты. 
Сән көрсетуге келгенде 
алдарына жан салмаған 
болашақ сәнқойларды 
әділқазы алқасы толық 
ұпай берді. 

Сонымен, сайысқа 
қ а т ы с у ш ы  б а рл ы қ 
бүлдіршіндер бір-бір 
номинация иегері атан-
ды.  «Мисс Милашка» 
атағы «Айгөлек» МБК 
тәрбиеленушісі Мағау 
Ақерк еге  бұйырса , 
а л  « М е р е й »  М Б К 
тәрбиеленушісі Марга-
рита Федюнина

 «Мисс » атағын қанжығасына байлады. Сондай-ақ,  «Мисс обояние» атағы Алиева Айзе-
реге, «Мисс улыбка» номинациясы Мерғали Айланаға, «Мисс модница» Кузьмина Варвара, 
«Мисс элегантность» Таттанбек Арайлымға бұйырды. Ал сайыс қорытындысы бойынша 
қарсыластарына оқ бойы озып шыққан «Таңшолпан» МБК тәрбиеленушісі Кузнецова Инга 
бас жүлдені жеңіп алды. Алайда, өнерімен көпшілікті сүйсінтіп, тәнті еткен  бүлдіршіндердің 
барлығын да жеңімпаз деп атауға толық негіз бар. 

Осылайша жарты күнге созылған жарыстың жалғасын түстен кейін балабақша 
тәрбиеленушілері жалғастырды. Сүйкімді де балдай тәтті бүлдіршіндеріміз әділ қазылар 
алқасын өз шеберліктерімен тәнті етіп, жеңістің шыңынан көріне білді. 

Меруерт Арғын

СҮЙКІМДІ АРУЛАР  

МИСС ОЧАРОВАНИЕ
3 марта 2018 года в ДШИ города Абай, прошел районный конкурс «Мисс очарование» для 

детей дошкольного возраста, посвященный Международному Женскому Дню 8 марта. Орга-
низатором праздничного мероприятия выступил профсоюзный комитет работников районного 
отдела образования.

Украшенный зал, нарядные конкурсантки, веселое настроение – все ждали праздника!  В 
конкурсе приняли участие 15 самых красивых, талантливых, очаровательных участниц из до-
школьных организаций района. Определить лучших членам жюри было нелегко, ведь каждая 
из участниц была достойна титула «Мисс очарование». В конце праздника провозгласили 
победительниц каждой номинации, каждая из которых получила грамоту победителя с при-
своенным титулом!

Бурными аплодисментами зрители и родители встречали победительницу в номинации 
«Мисс модница» Жексенбай Нұрай, воспитанницу Ясли-сада «Аққу».Перед зрителями Жек-
сенбай Нұрай исполнила приветствие на трех языках, предстала в образах дивной восточной 
красавицы, продемонстрировала свой талант в исполнении танца, чтении стихов и хобби. Мы 
поздравляем нашу воспитанницу и желаем ей дальнейших побед!

А.Рахимжанова КГКП «Ясли-сад Аққу»                                  
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ПОПРАВКА

Абай қаласы мешіті жамағатымен бірлесіп, ізгі амалдарды арттырып, асыл дініміздің 
өркендеуіне қосқан зор үлестеріңіз үшін Абай ауданының әкімдігіне және аудандық ішкі 
саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөліміне, сол сияқты аудандық «Абай – Ақиқат» 
газетінің ұжымына алғыс білдіремін!

Абай ауданының бас имамы Аманбол қажы Рымқұлұлы 

Отан – ең басты және ең 
қымбат сөз. Ұлы тарихы бар ұлы 
ел де, өзің туып өскен, алғашқы 
қуанышың мен сәтсіздігіңді бастан 
кешкен шағын ғана елді мекен 
де Отан. Бұл сөздің негізінде 
білім алған мектебің, отбасың, өз 
қалаң немесе ауылың жатыр. Әрбір адам өз 
туған мекенін, алаңсыз балалық шағы өткен 
жерін, өзінің кіші отанын жылы сезіммен 
еске алады. Біз Елбасы-
мыз Н.Ә.Назарбаевтың 
«Еліңнің  ұлы болсаң, 
ел іңе жаның ашыса, 
азаматтық  намысың 
болса, қазақтың ұлттық 
жалғыз мемлекет ін ің 
нығайып көркеюіне жан 
теріңдң сығып еңбек ет. 
Жердің де, елдің де иесі 
өзің екенін ұмытпа!» - де-
ген сөзін әрдайым есте 
ұстауымыз керек. 

Қазіргі кезде өзіңнің 
«кіші Отаныңның» өткені 
м е н  б ү г і н і н ,  ұ л т т ы қ 
мәдениетін зерттеу,  ру-
хани жаңғыру қажеттілігі 
туындап отыр. Атамекен, туған өлке әр 
адамның өмірінде елеулі орын алады. Бірақ 
отанға сүйіспеншілік  жайында айтып қана 
қою аз, оның өткені мен бүгінін, оте бай рухани 
мәдениетін, ұлттық дәстүрін білу міндет.

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы ая-
сында  Құлаайғыр ауылдық кітапханасында 
өлкетану тақырыбындағы әңгімелесулер, 
викториналар, әдеби шолулар жиі өткізіліп 
тұрады. Өлкетанулық білім беру және өскелең 
ұрпақтың туған өлке тарихын білуге деген 
қызығушылығын қалыптастыру мақсатында  
үстіміздегі жылдың 21 ақпанында «Туған 
жерге туыңды тік» атты ақпараттық сағат өтті. 
Аталмыш іс-шараға жергілікті атқару органы, 
ауыл тұрғындары, Топар жалпы білім беретін 

ТУҒАН ЖЕРГЕ ТУЫҢДЫ ТІК

Пайғамбарымыз 
( с . ғ . с )   хадис інде : 
« Е р е ж е п  -  А л л а 
Т а ғ а л а н ы ң  а й ы , 
Шағбан - менің айым, 
Рамазан - үмбетімнің 
айы» -деп,  ережеп 
айынының дәрежесін 
насихаттаған. Мейірімі 
шексіз Алла Тағала бір 
айды ғана емес жыл он 
екі ай ізгілікке жұмылып, 
жақсылықты дәріптеуге 
бұйырды. Оның ішінде 
ережеп айының ерекшелігі, атқарылатын 
құлшылығы бір бөлек. Бұл айда асыл дінімізде 
күнәлі істерден арылып, нәпсіге тыйым салып,  
әлсіздерге зәбір көрсетпеуге үндеді емес 
пе!? Күллі мұсылман сағына күтетін ережеп 
айы биыл қай күні басталады? Ережеп айын 
күтуге дайынбыз ба? Оның ерекшеліктері 
мен атқарылатын құлшылық-ғибатдаттарын 
тарқата айтып көрелік. 

Ережеп айы биыл 2018 жылы, 19 наурыз-
дан басталады. Ата дінімізде әр айдың өзіндік 
ерекшелігі, қадір-қасиеті мол. Қасиетті Құран 
кәрімде: «Расында Алла Тағала  қасында 
көктер мен жерді жаратқаннан бері Алланың 
кітабындағы айлардың саны он екі. Бұлардың 
төртеуі – қасиетті айлар»-деп айтылған. Осы-
лайша, Құранда он екі ай аталып, оның төртеуі 
қасиетті айлар екендігі ескертілген.

Пайғамбарымыздың(с.ғ.с): хадисінде 
«Қасиетті ай төртеу, тандаулы періштелер 
төртеу, ең абзал кітап төртеу, дәреттің парызы 
төртеу, тәсбихтың жақсысы төртеу, есеппен са-
нау төртеу: «бір-бірлеп, он-ондап, жүз-жүздеп, 
мың-мыңдап», уақыт мөлшері төртеу: «сағат, 
күн, ай, жыл», жыл мезгілдері төртеу: «көктем, 
жаз, күз, қыс», ауа райы төртеу: «ыстық, суық, 
құрғақ, ылғалды», әділетті халифалар төртеу: 
«Әбу Бәкір (р.а.), Омар (р.а.), Осман (р.а.), 
Әли (р.а.)». Ал, қазағымызда мынадай аталы 
сөз де қалған: «Төрт құбылаң тең болсын!», 
«Төрт көзі түгел» деген тіркестері де тегін 
айтылмаса керек. 

 «Ережеп» сөзі араб тіліндегі «ражаба» 
сөзінен аударғанда «ұлықтау» деген мағынаға 
саяды. Бұл айда тәубе  деп, шүкір етушілерге 
Алланың мейірімі мен шапағаты зор. Айту-
лы айды төменде көрсетілген қадамдардан 
бастасақ  нұр үстіне нұр болары хақ. Мәселен:

Жақсылық жасау. Жақсылық жасау-

ДІН ЖӘНЕ ҚОҒАМ
ЕРЖЕП АЙЫНЫҢ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
ды өз  отбасыңыздан 
бастаңыз. Үй ішімен жақсы 
мәміледе болып, көркем 
мінез иесі болуға барынша 
тырысыңыз.  Отбасыда 
өсіп келе жатқан өскелең 
ұрпаққа «Жақсылық жа-
сауды өзіңнен баста!» де-
ген қағида мен тарихта 
Пайғамбарымыз(с.ғ.с) жай-
ында жеткізілген риуаят-
тарды қысқаша әңгімелеп 
беріңіз. Бұл үй ішіндегі 
іс-қимыл. Бұдан бөлек 

жұмыс орнында, қоғамдық орындарда әр 
адамға  кішкентай болсын жақсылық жасап, 
алғысын алуға ниеттеніңіз. Бұл жайында ата-
бабаларымыз «Қарғыс алма, алғыс ал!»-деп, 
алғыс, рақметке бөленіп жүруді маңызды 
санаған.   Сонымен қатар бір мүміннің мұңына 
ортақтасып, мұқтажын өтеген жанға, Жаратқан 
Иеміз Фирдаус жәннатынан сарай тұрғызады.

Ораза ұстау.  Сахаба Әнәс ибн Мәликтің 
(р.а.) риуаятында: «Кімде-кім көп нәрсеге тый-
ым салынған(харам) айларындағы бейсенбі, 
жұма және сенбі күндері ораза ұстайтын 
болса, оған жеті жүз жылдық ғибадаттың 
сауабы жазылады»-деген. Бізге жеткен 
осы насихаттың негізімен астан тыйылып, 
нәпсімізге тұсау салу бұл да мұсылманның 
бір ізгі ісі болмақ. Ораза ұстаған жанның кішілі, 
үлкенді күнәлары кешіріледі.  Осы айтылған 
күндері ораза ұстаған жан түрлі, пәлекеттен, 
ақырет азабынан, жындану, алапес сияқты аты 
жаман аурулардан  аман болады.

Намаз оқу.  Намазға тұрудың кемелділігін 
арттыру. Құлшылық - жан дүниені тазалайды,  
пенденің жүзін жарық етеді. Алла Тағалаға 
деген ғибадат-құлшылықты арттырып, 
күнәлардан арылуға асығу. Шын-ықыласымен 
құлшылық жасап өткізген жан қабір азабынан 
құтылады деген. Намаз оқумен қатар дәйім 
тілек-дұғада болу. Зікір салып, тәсбиық тарту. 
Мұның барлығы пенденің жәннәтқа баруына 
ақырындап жол ашады десек қателеспейміз.

Құрметті жамағат! Алла Таағала қасиетті 
төрт айдың бірі саналаған Ережепті сауапты 
істер мен салиқалы құлышылықтарға сай етіп 
өткізуді нәсіп етсін.

Аманбол қажы Рымқұлұлы
Абай  ауданы бойынша

Бас имам

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

мектебінің жоғары сынып оқушылары 
шақырылды.  Кітапханашы  кезде-
суге қатысушыларды Құлаайғыр 
ауылдық округ і  аумағындағы 
археологиялық ескерткіштер  жай-
ында қызықты мәліметтер,  1970-80 
жылдардағы «Топар» совхозының 

еңбеккерлері жайында ақпарат дайындап, 
Т.Т. Аршабековтың «Абай ауданының та-
рихы» кітабымен таныстырды.  Іс-шараға 

шақырылған ауыл тұрғындары Түйтебай 
Латыпұлы Абылгазин, Наталья Владимиров-
на Ярош, Нуриля Баянова осы ауылда туып, 
саналы өмірін өз ауылының көркеюіне арнап 
еңбек еткендері жайында әңгіме шертті. 

Өз тарихын сақтап қалуды, өткен күндердің 
елеулі сәттерін, ата-бабамыз бен ұлағатты 
жерлестерімізді есте ұстауды, өз халқына, 
туған жеріне деген мақтаныш сезімін, та-
рихи оқиғалар мен фактілерге құрметпен 
қарауды өскелең ұрпақтың бойына сіңіру 
– бұл кітапхананың өлкетану барысында 
атқарылатын жұмыстарының басты  бағыты. 

Т.Адильбекова
Құлаайғыр ауылының №11 ФКЖ

Накануне празднования 26-летия 
Независимости Республики Казахстан, 
в свет вышла очередная книга  Главы 
государства, которая вызвала особый 
интерес у казахстанцев.

Книга глубоко исторична. Оценка 
событий автором дается с точки зрения 
участника событий, т.е. от первого лица.

На наш взгляд, эта книга может быть 
полезна читателям разного возраста. 
Каждый найдет для себя что-то интерес-
ное. С познавательной точки зрения в 
книге заложено много исторических фак-
тов, ярко отражена суть казахстанской 
модели развития: ее эволюция, основ-
ные принципы, механизмы и движущие 
силы. Написанная в жанре исторической 
публицистики, книга отражает авторский 
взгляд на новейшую историю страны и 
ее будущее, характеризует этапы строи-
тельства суверенного государства с момента 
его основания, обосновывает внутреннюю 
логику и механизм принятия решений в ответ 
на внутренние и внешние вызовы в период 
строительства суверенного Казахстана.

В комплексе «школа-детский сад 
Таңшолпан» прошел ряд мероприятий, по-
священных представлению книги «Эра незави-
симости», как среди педагогов комплекса, так 
и среди учащихся. За круглым столом, который 
был организован с целью ознакомления и об-
суждения данной книги, директор комплекса 
Иванова Г.В. выразила свою точку зрения 
касательно книги, отметив, что она содержит 
бесценный опыт практического госуправления 
и стратегического планирования. И в этом 
плане – это своего рода общенациональная 
платформа для оптимизма и уверенности в 
завтрашнем дне. 

Все участники круглого стола прониклись 
историей и отметили важность данной книги, 
как для нынешнего поколения, так и для под-
растающего. Воспитывая в детях любовь к 
своей стране, к истории становления государ-
ства, важно отметить большую роль этой книги 
как исторического наследия народа. 

С целью ознакомления с данной книгой 
учащихся, в классах прошли классные часы 
«Судьба каждого – в судьбе родины», «Мы – 
одна семья, и у нас одна Родина – Республика 
Казахстан». В ходе классных часов, учащиеся 
узнали о новой книге нашего Президента и 
просмотрели ее презентацию в мультимедий-
ном кабинете.  

  Сама книга состоит из четырех глав. 
Каждая глава отражает главные события 
определенного промежутка истории.

Книга интересна современникам. Мы ви-
дим события в ней через призму собственной 
жизни и даем им оценку. Вспоминаем, как те 
или иные факты повлияли на нашу жизнь, 
какие изменения внесли в нее.

Прочитав эту книгу, мы осознаем, что 
именно благодаря мудрой государственной 
стратегии, колоссальному международному 
авторитету нашего Президента и его абсолют-
ной всенародной поддержке страна достигла 
сегодняшних высот. 

К.Канапина, учитель английского 
языка КГУ «Комплекс «школа – детский 

сад Таңшолпан»

ЭРА НЕЗАВИСИМОСТИ 

Акимат Абайского района, районный маслихат, совет ветеранов выражают глубокое, искрен-
нее соболезнование ветерану Великой Отечественной войны Макарову Ивану Степановичу 
в связи с невосполнимой утратой – кончиной супруги

ШАПОШНИКОВОЙ Анны Семеновны

В №9 от 03.03.2018г. в рекламном макете «Трактор, с которым легко!» 
допущена ошибка, указан неверный адрес. Следует читать, следующим 
образом: 

АКТУАЛЬНО

В рамках реализации 12-го шага Плана 
нации «100 конкретных шагов» по формиро-
ванию профессионального аппарата введены 
в действие с 2016 года Этический кодекс 
госслужащих РК и Положение об уполномо-
ченном по этике.

Этика – слово в недавнем времени, за-
игравшее новыми красками для государствен-
ных служащих. Теперь для государственных 
служащих это не только абстрактное понятие, 
обозначающее учение о морали и нормах 
общества, а своеобразная нравственная 
планка, которой они должны соответствовать. 
Согласно Этическому кодексу госслужащих 
РК чиновникам грозит целый ряд наказаний 
административного характера за неподобаю-
щее поведение.

Требования Этического Кодекса рас-
пространяются на всех госслужащих. В нем 
регламентированы стандарты поведения 
в служебных отношениях, во внеслужебное 
время, во время публичных выступлений. Ко-
декс направлен на укрепление доверия обще-
ства к госорганам . Для оказания помощи госу-
дарственным служащим по соблюдению норм 
служебной этики, а также для осуществления 
профилактики нарушений законодательства 
о государственной службе, противодействии 
коррупции введен институт уполномоченных 
по этике. В нашем районе  функции уполномо-
ченного по этике возложены на руководителя 
аппарата акима района. Основой его задачей 
является профилактика нарушений законода-
тельства о государственной службе, противо-
действии коррупции и Этического кодекса.

Уполномоченные по этике в пределах 
своей компетенции оказывают госслужащим 
консультативную помощь в поросах соблю-
дения требования законодательства страны. 
Одной из функций уполномоченного по этике 

СОБЛЮДЕНИЕ 
СЛУЖЕБНОЙ ЭТИКИ

является содействие формированию культуры 
взаимоотношений в коллективах, соответству-
ющей общепринятым морально-этическим 
нормам. Для этой цели они проводят не менее 
одного раза в полгода анонимное анкетирова-
ние среди госслужащих. По итогам анкетиро-
вания уполномоченные по этике анализируют 
результаты и вырабатывают рекомендации 
для руководителей госорганов. 

За 2017 год 2 раза проведено анонимное 
анкетирование по соблюдению норм служеб-
ной этики и определению морально – психо-
логического климата в коллективе. Первое 
анонимное анкетирование проведено  в авгу-
сте 2017 года  с охватом 136 государственных 
служащих, второе анонимное анкетирование 
проведено в декабре 2017 года с охватом 142 
государственных служащих.

         Изучив материалы  анонимного  ан-
кетирования  государственных служащих было 
выявлено, что государственные служащие в 
основном довольны морально-психологиче-
ским климатом в коллективах, имеет место 
доверительное отношение к непосредствен-
ному руководителю. Также из анализа сле-
дует, что в государственных органах созданы 
исключительно деловые взаимоотношения 
и налажена работа наставничества среди 
государственных служащих.

 В случае выявления фактов нарушения 
законодательства о государственной службе, 
противодействии коррупции и Этического 
кодекса просим обращаться по телефону 
8(72131)43776 или на информационный пор-
тал аппарата акима Абайского (abay.gov.kz)

К.Кабдуалиева
руководитель аппарата акима Абай-

ского района

АЛҒЫС БІЛДІРЕМІН!
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
На основании  Закона  Республики Казахстан «Об общественных советах» от  2 ноября 

2015 года № 383-V, в соответствии с Типовым положением об Общественных советах, утверж-
денным Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 
1194, распоряжением секретаря  Абайского районного маслихата за № 9р от 12.03.2018 года, 
утверждена рабочая группа по внесению изменений в состав Общественного совета  Абайского 
района в следующем составе:

1. Аубакирова Любовь Константиновна
2. Жумабеков Баязид Жакиенович
3. Майсурадзе Светлана Николаевна
4. Фазлутдинова Руфина Галимзяновна
5. Алипбеков Алибек Жаксылыкович
Руководителем рабочей группы является секретарь Абайского районного  маслихата Цай 

Борис Александрович.
ГУ  «Аппарат Абайского районного маслихата»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
На основании  Закона  Республики Казахстан «Об общественных советах» от 2 ноября 2015 

года № 383-V, в соответствии с Типовым положением об Общественных советах, утвержден-
ным Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1194, 
Абайский районный маслихат объявляет конкурс по избранию членов Общественного совета 
Абайского района.

Перечень предоставляемых  документов на  конкурс по избранию членов Общественного 
совета:

1. письменное предложение некоммерческой организации и (или) заявление гражданина 
о выдвижении кандидатуры в состав Общественного совета (образец прилагается);

2. сведения о профессиональной и (или) общественной деятельности кандидата с указа-
нием автобиографических данных (образец прилагается).

3. копии удостоверения личности, диплома об образовании, удостоверений имеющихся 
наград  кандидата;

4. фото 4х6 – 1 шт.
Сроки подачи документов на конкурс по избранию членов Общественного совета: с 17  

марта  2018 года по  29 марта  2018 года.
Прием документов на конкурс осуществляется по адресу:  100100 Абайский район, г. Абай, 

пр. Победы, 3, ГУ «Аппарат  Абайского районного маслихата», кабинет № 17, тел. 4-36-58. 
ГУ «Аппарат Абайского районного маслихата»

ХАБАРЛАНДЫРУ / ОБЪЯВЛЕНИЯ

Абай ауданы бойынша  2018 жылға ауыл шаруашылық  
және басқадай арнайы техникалардың техникалық 

байқауын өткізу кестесі

№ 
р/с

Ауылдық округтер 
атауы

Тракторлар, тіркемелер, жол-құрылыс 
және мелиоративті машиналар

Комбайндар

наурыз Сәуір мамыр маусым шілде тамыз
1 Ильичев - 3 - - 3 -
2 Көксу - 5 - - 5 -
3 Мичурин - 9 - - 10 -
4 Қарағанды - 11 - - 12 -
5 Дзержинский - 13 - - 16 -
6 Ақбастау - 17 - - 18 -
7 Самар - 19 - - 20 -
8 Есенгелді - 23 - - 24 -
9 Құлайғыр - 25 - - 26 -
10 Құрма - - 2 - 30 -
11 Дубовка - - 4 - - 1Туберкулез и его профилактика

Туберкулез это инфекционное заболевание, которое может поражать легкие, кожу, кости 
и др., часто приводит к инвалидности, возможен летальный исход. Основным источником 
возбудителя является человек, больной легочной формой туберкулеза и выделяющий 
микобактерии из дыхательных путей. Заражение происходит воздушно–капельным путем.

Помните, туберкулез излечим! Огромная роль в борьбе с ним принадлежит профилакти-
ке. Профилактика туберкулеза начинается с рождения ребенка, когда ему в роддоме делают 
прививку БЦЖ для выработки у ребенка иммунитета, не отказывайтесь от вакцинации БЦЖ, 
она защищает ваших детей от заболевания тяжелейшими генерализованными формами 
туберкулеза. Также для раннего выявления туберкулеза, начиная с 12-месячного возрас-
та, ежегодно проводят туберкулинодиагностику детей и подростков. С 15 лет ежегодно 
проводят флюорографическое обследование населения. Проходить флюорографическое 
обследование необходимо ежегодно, так как чем раньше выявлен туберкулез, тем легче 
его вылечить. Следует запомнить, что уклонение от обследования приводит к заражению 
окружающих. Ваше здоровье и здоровье Ваших родных находится в Ваших руках!

Б.Абжанов И.о.руководителя УООЗ

«Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол 
ізде» деп тауып айтқан дана халқымыздың 
«сақтансаң-сақтаймын» деген өте орынды 
ескертуі де тегін болмаса керек. Ал осы 

айтылған қанатты сөздерді бүгінгі таңда ең 
алдымен ең қатерлі дерт – туберкулезге бай-
ланысты қолдануға болады.

Туберкулез – қатерлі, жұқпалы ауру болып 
қалып, тұрғындардың еңбекке жарамдылығын 
жоғалтып, қайтыс болу жағдайларына апарып 
соғуына байланысты мемлекетке үлкен орны 
толмас зардабын тигізуде.

Туберкулез - әлемде ең көп тараған 
жұқпалы инфекциялық аурулардың бірі. Ту-
беркулез - әртүрлі органдарды зақымдайтын, 
көбіне өкпеде орнығып, әртүрлі клиникалы 
көрінуімен сипатталатын, организмнің улану-
ымен өтетін созылмалы жұқпалы дерт.

Қазақстанда жыл сайын туберкулез дерті 
жаңадан анықталған 22-23 мың науқастар 
тіркеледі. Туберкулез ауруы құртып бара 
жатқан елдер аз емес. Бүгінгі Тәуелсіз 
Қазақстанда туберкулез дертінен қалай 
сақтануға болады немесе қалай емделу 
керек?  Біздің №5 мектеп – гимназиясының 
ұжымы осы сауалдарға жауап ретінде 
Дүниежүзілік туберкулез ауруына қарсы 
күресу күніне орай 2018 жылдың 28 ақпаны 
мен 28 наурызы аралығында «Туберкулез – 
қатерлі дерт» акциясын өткізуде.  Акцияны 
өткізу  мақсатымыз: оқушыларға туберкулез 
ауруының қаншалықты қауіпті екенін жеткізу, 

ТУБЕРКУЛЕЗ – ҚАТЕРЛІ ДЕРТ
ДЕНСАУЛЫҚ

аурудан  қалай сақтану керек және аурудың 
алдың алу үшін қаңдай өмір салтын ұстану 
керек екенін жеткізу.

Акция барысында туберкулез ауруы 

дегеніміз не, оның таралу жолдары, бұл 
аурудың алдын-алу сұрақтарына жауаппен 
қамтылған диктантты мектеп медбикесі Ах-
метова Акмейір 1-5 сыныптар арасында алса,  
мектебіміздің биология пәндерінің мұғалімдері 
Оспанова Гульзат Матыгуловна, Жакулова 
Әсел Қуандыққызы 6-11 сыныптары арасында 
шағын лекциялар оқыды. Сонымен қатар, мед-
бике оқушыларға тағы да мектепте жасалатын 
Манту сынамасы мен БЦЖ екпесінің маңызын 
ескертіп өтті.

Қорытындылай келе, туберкулезбен тек 
денсаулық сақтау қызметкерлері күресіп үлкен 
нәтижеге жете алмайды, тіпті мемлекеттің 
өте жоғарғы деңгейдегі қолдауы негізінде де 
денсаулыққа байланысты ортақ жауапкершілік 
болу керек. Яғни тұрғындардың, сонымен 
қоса оқу орындары, мектеп ұжымдары өз 
денсаулығына жауапкершілігін арттырып, 
уақытылы тексеріліп, уақытылы үздіксіз 
емделудің нәтижелі жазылу кепілі екендігін на-
сихаттау - ауруды тоқтатуға бағытталған ортақ 
көмегіміз бен үлесіміз екендігін ұмытпауымыз 
қажет.

С.Айтмуратова
Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 

мұғалімі 

В районе  имеется 1 родник, расположенный в 6-ти км восточнее поселка Карабас, ис-
пользуемый для удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд населения.

   Абайским  районным Управлением охраны общественного здоровья организовано еже-
квартальное обследование качества питьевой воды родника. Результаты проведенных иссле-
дований в 1-м квартале 2018 года показали, что родниковая  вода  соответствует санитарным 
правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водоза-
бора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам 
культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденных МНЭ 
РК № 209 от 16.03.2015 года  по микробиологическим и санитарно-химическим показателям 
(протоколы исследований № 38 от 09.02.2018 года и  № 37 от 08.02.2018 года ).

     Результаты лаборотоных исследований опубликованы на странице Face dook.
Б.Абжанов 

И.о. руководителя Абайского районного 
Управление охраны общественного здоровья                                                       

После смерти Акуловой Людмилы Ивановны, 
умершей 02 ноября 2017 года. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нотариусу Ержановой 
Жанагуль Амирхановне по адресу: г.Абай, ул.Абая 
56, кв.1, тел. 872131 47805.

После смерти Пискунова Юрия Николаевича, 
умершего 14 ноября 2017 года. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нотариусу Ержановой 
Жанагуль Амирхановне по адресу: г.Абай, ул.Абая 
56, кв.1, тел. 872131 47805.

После смерти Исабаева Тюлегена Болисбеко-
вича, умершего 14 мая 2014 года. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нотариусу Ержановой 
Жанагуль Амирхановне по адресу: г.Абай, ул.Абая 
56, кв.1, тел. 872131 47805.

После смерти Исабаевой Жании Сайлаубеков-
ны, умершей 24 августа 2012 года. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к нотариусу Ержановой 
Жанагуль Амирхановне по адресу: г.Абай, ул.Абая 
56, кв.1, тел. 872131 47805.

После смерти Исабаева Абая Тюлегеновича, 
умершего 18 июня 2010 года. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нотариусу Ержановой 
Жанагуль Амирхановне по адресу: г.Абай, ул.Абая 
56, кв.1, тел. 872131 47805.

После смерти Абишевой Фирдании Наиловны, 
умершей 17 февраля 2018 года. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нотариусу Ержановой 
Жанагуль Амирхановне по адресу: г.Абай, ул.Абая 
56, кв.1, тел. 872131 47805.

ХАБАРЛАНДЫРУ / ОБЪЯВЛЕНИЯ
После смерти Джаббарова Амангельды Махан-

бетовича, умершего 04 февраля 2018 года. Всем 
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу 
Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: г.Абай, 
ул.Абая 56, кв.1, тел. 872131 47805.

После смерти Радецкой Татьяны Юрьевны, 
умершей 22 сентября 2017 года. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нотариусу Ержановой 
Жанагуль Амирхановне по адресу: г.Абай, ул.Абая 
56, кв.1, тел. 872131 47805.

После смерти Бондарева Сергея Евгеньевича, 
умершего 14.10.2018г., заинтересованным лицам 
необходимо обратиться к нотариусу Балтабаевой 
Гульнаре Айтбаевне по адресу: г.Абай, ул.Абая 26 
«А», тел. (872131) 2-03-84, 87757416333.

После смерти Першина Юрия Анатольевича, 
умершего 13.01.2018г., заинтересованным лицам 
необходимо обратиться к нотариусу Балтабаевой 
Гульнаре Айтбаевне по адресу: г.Абай, ул.Абая 26 
«А», тел. (872131) 2-03-84, 87757416333.

После смерти Ахметзяновой Ларисы Алек-
сандровны, умершей 10 сентября 2017 года. Всем 
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу 
Бейсенбековой Дариге Аскаровне, по адресу: г.Абай, 
ул.Абая 54, каб.8, тел.87024441894.

РЕШЕНИЕ
 Абайской районной избирательной комиссии 

№1 от 15 марта 2018 года 
О назначении выборов акимов города Абай и Есенгельдин-

ского сельского округа Абайского района
В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 

«О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Абайская 
районная избирательная комиссия решила:

1. Назначить на 4 мая 2018 года выборы акимов города Абай и Есенгельдинского сельского 
округа Абайского района.

2. Выдвижение кандидатов в акимы начать 3 апреля и закончить 8 апреля 2018 года.
3. Регистрацию кандидатов в акимы начать после получения всех необходимых документов 

и закончить 18 апреля 2018 года.
4. Данное решение опубликовать в районной газете «Абай - Ақиқат».

Председатель районной избирательной комиссии  Н.Сергеева

Секретарь районной избирательной комиссии    С.Рудюк

СООБЩЕНИЕ
о составе Абайской районной избирательной 

комиссии и ее местонахождении 
№ 
п/п

Место нахождения рай-
онной   избирательной 
комиссии  

Телефоны, факс Состав районной избирательной комиссии

100100, город Абай, 
улица Абая, дом 23а, 
районный дом культуры.

Код  8 - 7 2 1 - 3 1 
тел.: 4-45-13

Председатель комиссии – 
Сергеева Нина Васильевна;  

заместитель председателя - Альтаев Марат 
Мадиевич;

секретарь комиссии - Рудюк Светлана Ви-
тальевна;

члены комиссии:  Карасева Надежда Юрьев-
на, Малыхин Владимир Павлович, Ашимов 
Кусаин,  Тимохин Николай Михайлович.

ЧИСТЫЙ РОДНИК
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 ЖОБА
Абай аудандық мәслихатының ___ кезектен тыс сессиясының ШЕШІМІ

Абай қаласы                                   № ___/___                        2018 жылғы 
Абай ауданындағы автотұрақтар (паркингтер) үшін бөлінген жерлерге салынатын базалық салық 

мөлшерлемелерінің көбеюі туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 

мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңына және Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 
25 желтоқсандағы  «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)» 
Кодексіне сәйкес, Абай аудандық мәслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:

1. Автотұрақтар (паркингтер) санаттары осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес белгіленсін.
2. Осы шешімнің 2 қосымшасына сәйкес автотұрақтар (паркингтер) үшін бөлінген елді мекендердің 

жерлеріне салынатын салықтың мөлшерлеме көлемінің базалық мөлшерлемесі ұлғайтыла отырып 
белгіленсін.

3. Абай ауданына жататын автотұрақтар (паркингтер), автомай құю бекеттері үшін бөлінген басқа 
санаттағы жерлерге базалық салық мөлшерлемесін қолдануға жақын жатқан елді мекен болып Абай қаласы 
белгіленсін.

4. Абай ауданы мәслихатының 2011 жылғы 12 желтоқсандағы №42/501 «Абай ауданындағы автотұрақтар 
үшін  бөлінген жерлерге салынатын базалық салық мөлшерлемелерінің  көбеюі туралы» 42 сессиясы 
шешімінің күші жойылсын.

5. Осы шешім, оның алғаш ресми жарияланған күнінен кейін  күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа 
енгізіледі.

Сессия төрағасы                                                    Н. Белан 

Абай аудандық мәслихатының хатшысы                  Б.Цай

КЕЛІСІЛДІ:
Абай ауданы бойынша мемлекеттік кірістер  
басқармасының  басшысы                                                                      Ефанов А.И.
2018 жылғы
(мәслихат)                                                                                                 (кірістер басқармасы)       

ЖОБА
Абай аудандық мәслихатының ___ кезектен тыс сессиясының ШЕШІМІ

Абай қаласы                                   № ___/___                        2018 жылғы 
Абай  аудандық  мәслихатының 2013  жылғы  23  желтоқсандағы 26 сессиясының № 26/255 «Абай 

ауданындағы салық салу объектісінің бірлігіне тіркелген салық ставкаларының мөлшерлерін белгілеу 
туралы» шешімінің күші  жойылды деп  тану  туралы

Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы «Салық және бюджетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдер туралы» (Салық кодексі) Кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңына сәйкес, 
Абай  аудандық  мәслихаты  ШЕШІМ  ЕТТІ:      

1. Абай аудандық мәслихатының 2013 жылғы 23 желтоқсандағы 26 сессиясының  №26/255 «Абай 
ауданындағы салық салу объектісінің бірлігіне тіркелген салық ставкаларының мөлшерлерін белгілеу туралы» 
шешімінің куші жойылды деп танылсын (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №2516 
болып тіркелген, «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде  2014 жылғы 30 қаңтарда  және 2014 жылғы 25 
қаңтардағы №4 (4007)  «Абай-Ақиқат» аудандық газетінде  жарияланған).

2.  Осы  шешім алғаш ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік  он  күн өткен соң қолданысқа  енгізіледі.        
Сессия төрағасы                                                     Н. Белан 
Абай  аудандық  мәслихатының хатшысы        Б. Цай
(мәслихат)

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ__ внеочередной сессии Абайского районного маслихата

город Абай                               № __/___                                      2018 года
О признании утратившим силу решения 26 сессии Абайского районного маслихата от 23 декабря 

2013 года № 26/255  «Об установлении размеров ставок  фиксированного налога на единицу нало-
гообложения  в Абайском районе»

В  соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обя-
зательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс), Законом Республики Казахстан  от 23 января 2001 года 
«О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Абайский районный  
маслихат  РЕШИЛ:

1.  Признать утратившим силу решение 26  сессии Абайского районного маслихата от 23 декабря 2013 
года № 26/255 «Об установлении размеров ставок  фиксированного налога  на  единицу налогообложения  
в Абайском районе» (зарегистрировано в  Реестре государственной регистрации нормативных правовых 
актов  за  № 2516, опубликовано в  информационно-правовой системе «Әділет» 30 января  2014 года  и  в 
районной газете «Абай-Ақиқат» от 25 января  2014 года  № 4 (4007)).

2. Настоящее  решение  вводится  в действие  по  истечении  десяти  календарных дней  после дня  его  
первого  официального  опубликования.       

Председатель сессии                                            Н. Белан 
Секретарь Абайскогорайонного маслихата           Б. Цай
 (маслихат)

Абай аудандық мәслихатының 2018 жылғы ____  кезектен тыс сессиясының № ____ шешіміне 
1 қосымша

Абай ауданы бойынша автотұрақтар (паркингтер) санаттары

№ Автотұрақтардың түрлерi Санаттары
1. Жер үстiндегi жабық типті автотұрақтар, ашық типті автотұрақтар. 

Басқа маңыздағы ғимараттарға жалғастырылған автотұрақтар, басқа маңыздағы 
ғимараттардың iшiне салынған автотұрақтар.

1 санат

2. Ғимараттардың астындағы, жер астындағы, жертөлелердегі, шығыңқы ірге немесе 
төменгі жер үсті қабаттарда орналасқан автотұрақтар

2 санат

Абай аудандық мәслихатының 2018 жылғы ____  кезектен тыс сессиясының № ____ шешіміне 
2 қосымша

Автотұрақтар (паркингтер) үшiн бөлiнген жерлерге салынатын салық мөлшерлемесінің санатына 
қарай мөлшерлерi

№ Автотұрақтардың санаты Мөлшерлемелер
1. 1 санат 10 есе
2. 2 санат 9 есе

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ __ внеочередной сессии Абайского районного маслихата

город Абай                                           № __/___                                      2018 года
Об увеличении  базовых ставок налога на земли Абайского  района,выделенные под автосто-

янки (паркинги)

На  основании  Закона  Республики  Казахстан  от  23  января 2001 года  «О  местном  государствен-
ном  управлении  и самоуправлении  в  Республики  Казахстан»  и Кодексом Республики Казахстан от 25 
декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», Абайский  
районный  маслихат РЕШИЛ:

1. Установить категории автостоянок (паркингов) согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Установить размеры ставок на земли населенных пунктов, выделенных под автостоянки (паркинги) 

с увеличением базовых ставок согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Для применения базовых ставок налога на земли других категорий, выделенные под автостоянки 

(паркинги), автозаправочные станции, относящиеся к Абайскому району, близлежащим населенным пунктом 
определить город Абай.

4. Признать утратившим силу решение 42 сессии Абайского районного маслихата от 12.12.2011 года 
№42/501 «Об увеличении базовых ставок налога на земли Абайского района, выделенные под автостоянки».

5.  Настоящее  решение  вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его 
первого официального опубликования.

Председатель сессии                                                     Н. Белан 

Секретарь Абайского районного маслихата               Б. Цай

Согласовано:
Руководитель управления государственных доходов 
по Абайскому району                                                                                             А. Ефанов
2018 года  

 (маслихат)                                                            ( управление  гос.доходов)

Приложение 1 к решению ___ внеочередной сессии Абайского районного маслихата от 
___________ 2018 года № _______

Категории автостоянок (паркингов) по Абайскому району

№ Виды автостоянок Категории
1. Надземные автостоянки закрытого типа, автостоянки открытого типа. 

Автостоянки, пристраиваемые к зданиям другого назначения, автостоянки, встроен-
ные в здания другого назначения

1 категория

2. Автостоянки, расположенные под зданиями в подземных, подвальных, цокольных 
или в нижних надземных этажах

2 категория

Приложение 2 к решению ___ внеочередной сессии Абайского районного маслихата от 
___________ 2018 года № _______

Размеры ставок налога на земли, выделенные под автостоянки (паркинги) в зависимости 
от категории

№ Категории автостоянок Ставки
1. 1 категория в 10 раз
2. 2 категория в 9 раз

ЖОБА
Абай аудандық мәслихатының ___ кезектен тыс сессиясының ШЕШІМІ

Абай қаласы                                   № ___/___                        2018 жылғы 
Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес Абай ауданы бойынша пайдаланылмайтын 
ауыл шаруашылығы  мақсатындағы жерлерге жер салығының базалық мөлшерлемелерін және 
бірыңғай жер салығының мөлшерлемелерін арттыру туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 

мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңына және Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 
25 желтоқсандағы  «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)» 
Кодексіне сәйкес, Абай аудандық мәслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:

1. Қазақстан Республикасының Жер заңнамасына сәйкес Абай ауданы бойынша пайдаланылмайтын 
ауыл шаруашылығы  мақсатындағы жерлерге жер салығының базалық  мөлшерлемелерін  және  бірыңғай 
жер салығының мөлшерлемелерін он есеге жоғарылатылсын.

2. Абай ауданы мәслихатының 2016 жылғы 21 сәуірдегі №2/25 «Абай ауданында  пайдаланылмайтын 
ауыл шаруашылығы  мақсатындағы жерлерге жер салығының базалық мөлшерлемелерін  және  бірыңғай 
жер салығының мөлшерлемелерін жоғарылату туралы» 2 сессиясы шешімінің күші жойылсын.

3. Осы шешім, оның алғаш ресми жарияланған күнінен кейін  күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа 
енгізіледі.

Сессия төрағасы                                                   Н. Белан

Абай аудандық мәслихатының хатшысы        Б.Цай

КЕЛІСІЛДІ:
Абай ауданы бойынша мемлекеттік кірістер 
басқармасының  басшысы                                                                      Ефанов А.И.
2018 жылғы
(мәслихат)                                                                                                 (кірістер басқармасы)

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ__ внеочередной сессии Абайского районного маслихата

город Абай                                           № __/___                                      2018 года
О повышении базовых ставок земельного налога и ставок единого земельного налога на не 

используемые в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан земли сель-
скохозяйственного назначения по Абайскому району

На  основании  Закона  Республики  Казахстан  от  23  января 2001 года  «О  местном  государствен-
ном  управлении  и самоуправлении  в  Республики  Казахстан»  и Кодексом Республики Казахстан от 25 
декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», Абайский  
районный  маслихат РЕШИЛ:

1. Повысить базовые ставки земельного налога и ставки единого земельного налога в десять раз на не 
используемые в соответствии с Земельным законодательством Республики Казахстан земли сельскохозяй-
ственного назначения по Абайскому  району.

2. Признать утратившим силу решение 2 сессии Абайского районного маслихата от 21.04.2016 года №2/25 
«О повышении базовых ставок земельного налога и ставок единого земельного налога на не используемые 
земли сельскохозяйственного назначения по Абайскому району».

 3. Настоящее  решение  вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его 
первого официального опубликования.

Председатель сессии                                                    Н. Белан

Секретарь Абайского районного маслихата Б. Цай

Согласовано:
Руководитель управления государственных доходов 
по Абайскому району                                                                                             А. Ефанов
2018 года  
 (маслихат)                                                            ( управление  гос.доходов)

РЕСМИ БӨЛІМ / ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Есенгелді ауылы тұрғындарының назарына!
Есенгелді ауылындағы Гаражная, Школьная, Центральная, Садовая, Комсомольская, 

Набережная көше атауларының қайта атау жөніндегі ұсыныстарды жинау мақсатында 2018 
жылдың 17 сәуірде, сағат 17.00-де Есенгелді ауылындағы  Мәдениет үйінің ғимаратында 
қоғамдық тыңдаулар өткізіледі. 

Барлық ұсыныстар мен ескертулер «Есенгелді ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ,  
Есенгелді ауылы, Центральная көшесі №20 мекенжайы бойынша қабылданады.

«Есенгелді ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ

К сведению жителей села Есенгельды!
На переименование улиц, 17 апреля 2018 года в 17.00 часов в  здании Дома культуры села 

Есенгельды в целях сбора предложений на переименование следующих улиц села Есенгелды: 
Гаражная, Школьная,  Централная, Садовая, Комсомолькая,  Набережная. 

Предложения и замечания принимаются в ГУ «Аппарат акима Есенгельдинского сельского 
округа» по адресу с.Есенгельды, ул. Центральная 20.      

ГУ «Аппарат акима Есенгельдинского сельского округа»

Көксу ауылдық округі  тұрғындарының назарына!
Көксу ауылындағы Октябрьская, Почтовая, Центральная көше атауларының қайта атау  

жөніндегі ұсыныстарды жинау мақсатында 2018 жылдың 17 сәуірде, сағат 15.00-де Көксу  
ауылындағы  Мәдениет үйінің ғимаратында қоғамдық тыңдаулар өткізіледі.  

Барлық ұсыныстар мен ескертулер «Көксу  ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ,  Көксу 
ауылы, Центральная көшесі №22 мекенжайы бойынша қабылданады.  

«Көксу ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ

К сведению жителей села Коксу!
На переименование улиц, 17 апреля 2018 года в 10.00 часов в  здании Дома культуры села 

Коксу в целях сбора предложений на переименование следующих улиц села Коксу: Октябрь-
ская, Почтовая, Центральная.  Предложения и замечания принимаются в ГУ «Аппарат акима 
Коксунского  сельского округа» по адресу с.Коксу, ул. Центральная 22.      

ГУ «Аппарат акима Коксунского сельского округа»

ХАБАРЛАНДЫРУ / ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ММ «Абай ауданының ішкі саясат,мәдениет және 
тілдерді дамыт бөлімі» ҚМҚК «Абай ауданының 

мәдени-бос уақыт өткізу орталығына» 
мемлекеттік  қызметкер-директор  бос лауазым 

орны  байқау хабарлайды.
Атауы: ММ «Абай ауданының  ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі», 100100 

Қарағанды облысы, Абай қаласы 3 шағынаудан  43  үй, тел: 8(72131) 4-35-05, 4-65-71 
Байқауға қатысатындарға қойылатын біліктілік талаптары:  «Өнер» немесе  

«Гуманитарлық ғылым», «Қызмет көрсету» мамандық топтарында жоғары  (орта-арнайы) 
білімнің болуы  мен  мамандық бойынша жетекшілікте 5 жылдық еңбек өтілінің болуы.

Мемлекеттік қызметкер-жетекшінің  лауазымдық қызметақысы  еңбек өтіліне байла-
нысты: А1-3,  90175 теңгеден  109987 теңгеге дейін.

Функционалдық міндеттер: мәдени- бос уақыт өткізу жұмыстарын ұйымдастыруды басқару; 
шығармашылық,  әдістемелік, мәдени-ағартушылық жұмыстардың  орындалуын ұйымдастыру, 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмыс жүргізу. Бағдарламалар мен фестивальдарды халық 
шығармашылық байқауын,  жетекшілер семинарында өз  күшімен ұйымдастырылған  көркемөнер 
жұмыстарын дайындау-өткізу жұмыстарын қамтамасыз етіп, өз күшімен ұйымдастырылған 
әріптестерінің көркемөнер жұмыстарын  бақылауды іске асырады;  саябақ аймағы мен олардың 
басқада филиалдарында  эстрадалық театрды ұйымдастырады, кинолектории, планетарий, 
кітапханалар, би және ойын павильондары, алаңдарда, мұз айдынында, шаңғы мен қайық 
станциялары,  мәдени-тұрмыстық, спорт  құралдарын жалдау базасы, әр түрлі аттракциондар 
мен халыққа  қызмет ету нысандары, үрмелі аспап пен эстрадалық оркестрлер, өз күшімен 
ұйымдастырған көркемөнерпаздар ұжымы, әр түрлі секциялар, саябақ-бақ шаруашылығы 
жұмысының сақталу мен дамуын қамтамасыз ету,  білікті мамандарды әдістемелік көмек 
құралды, сценарилер, репертуарлары құру мен осы материалдарды рицензиялауға және өз 
күшімен ұйымдастырылған көркемөнерпаздар  ұжымына  шығармашылық көрсетуге тартады; 
біліктілікті арттыру үшін жағдай жасайды, оларды марапаттайды, шығармашылық жұмыстарын 
жігерлендіреді; ұйым жұмыскерлерінің өндірістік және еңбек тәртібін және қауіпсіздік пен еңбекті 
қорғау талаптарын, өртқауіпсіздік  талаптарын сақтауын бақылайды.

Вакантты лауазым орны конкурсына қатысушыларға қойылатын талаптар,білу керек:
Қазақстан Республикасының Конституциясын;  Қазақстан Республикасының Бюджеттік 

кодексін; Қазақстан Республикасының Еңбек кодексін; Қазақстан Республикасының «Мәдениет 
туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет туралы», «Авторлық құқық пен қатысты құқықтар 
туралы», «Мемлекеттік мүліктер туралы», «Мемлекеттік сатып алу туралы» заңын;

Байқау келесі ережелер негізінде өткізіледі: 25 желтоқсан 2015  жылы  Қазақстан 
Республикасының Денсаулықты сақтау мен әлеуметтік даму министрінің бекіткен №1017 
бұйрығы бойынша   мемлекеттік қызметкер бос лауазымын алу үшін, мемлекеттік қызметкерлерді 
қабылдау байқауын өткізу.

Байқауға қатысу үшін қажет құжаттар: 
-құжаттардың көшірмелері, жеке куәлік.
-білімі туралы құжаттың көшірмесі, талап етіліп отырған мамандықтардан  болуы қажет.
-еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі.
-жұмысқа рұқсат беретін медициналық тексеру нәтижелері
Байқау туралы хабарландыру аудандық бұқаралық ақпарат құралдарынан  (Абай-Ақиқат 

газетінде) жарияланғаннан кейін барлық аталған құжаттар 15  күнтізбелік  күннің ішінде жеткізілуі 
тиіс.

Көрсетілген құжаттардың ішінде біреуі болмаса,байқауға қатысушының  құжаттары кері 
қайтарылады. Құжаттарды қабылдау күні аяқталғаннан соң,  10 жұмыс күнінен кейін  бетпе-бет 
тілдесуге  өткізілген үміткерлер  ҚМҚК «Абай ауданының мәдени-бос уақыт өткізу орталығына» 
келеді.

Байқауға қатысу шығындарды (байқау өткізілетін орынға баратын және қайтатын 
жолақысы,орналасқан орны және т.б) азаматтар өз есебінен өндіреді.

ГУ «Отдел внутренней политики, культуры и 
развития языков Абайского района» объявляет 
конкурс на занятие вакантной должности граж-

данского служащего – директор КГКП «Абайский 
районный культурно - досуговый центр».

Наименование: ГУ «Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Абайского 
района»,  100100, Карагандинская область, г.Абай, 3 мкр-н, д.43, тел.: 8(72131) 4-35-05, 4-65-71.

Квалификационные требования, предъявляемые к участникам конкурса:  высшее (или 
послевузовское) образование по группам специальностей "искусство" или "гуманитарные на-
уки", или "услуги" и стаж работы на руководящих должностях по специальности не менее 5 лет.

Должностной оклад гражданского служащего в зависимости от выслуги лет:
А1-3 - от 90715 тенге до 109987 тенге.
Функциональные обязанности:   руководит деятельностью культурно -досуговой 

организации;
организует осуществление творческой, методической, культурно-просветительской работы, 

работу по борьбе с коррупцией; обеспечивает подготовку и проведение смотров и фестивалей, 
конкурсов народного творчества, семинаров руководителей художественной самодеятельно-
сти; осуществляет контроль за деятельностью художественных самодеятельных коллективов;

организует на территории парка и его филиалов эстрадные театры, кинолектории, плане-
тарий, библиотеки, танцевальные и игровые павильоны, площадки, катки, лыжные и лодочные 
станции, базы проката культурно-бытового и спортивного инвентаря, различные аттракционы 
и объекты для обслуживания населения, духовые и эстрадные оркестры, коллективы худо-
жественной самодеятельности, различные секции, обеспечивает развитие и сохранность 
садово-паркового хозяйства;  привлекает квалифицированных специалистов для разработки 
методических пособий, сценариев, создания репертуара, рецензирования этих материалов и 
оказания творческой помощи коллективам художественной самодеятельности;

 создает условия для повышения квалификации, поощряет, стимулирует творческую 
инициaтивy работников; контролирует соблюдение работниками организации производственной 
и трудовой дисциплины, требований по безопасности и охране труда, требований противопо-
жарной безопасности.

     Требования к участникам конкурса на занятие вакантной должности, должен знать:  
Конституцию Республики Казахстан; Бюджетный кодекс Республики Казахстан; Трудовой ко-
декс Республики Казахстан; законы Республики Казахстан "О культуре", "О противодействии 
коррупции", "Об авторском праве и смежных правах", "О государственном имуществе", "О 
государственных закупках".

Конкурс проводится на основе Правил  поступления на гражданскую службу и проведения 
конкурса на занятие вакантной должности гражданского служащего, утвержденных приказом 
Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25 декабря 2015 
года № 1017.

Необходимые для участия в конкурсе документы 
- копию документа, удостоверяющего личность;
- копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к должности ква-

лификационными требованиями;
- копию документа, подтверждающую трудовую деятельность;
- справку о состоянии здоровья, (санитарная книжка с допуском к работе).
 Документы должны быть представлены в течение 15 календарных дней с момента публи-

кации объявления о проведении конкурса в издании районных средств массовой информации 
(газета «Абай-Акикат»).

Отсутствие одного из указанных документов является основанием для возврата документов 
участнику конкурса.

Кандидаты, допущенные к собеседованию, проходят его в ГУ «Отдел внутренней политики, 
культуры и развития языков Абайского района» в течение десяти рабочих дней после даты 
завершения приема документов.

Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, проживание 
и др.) граждане производят за счет собственных средств

ҚМҚК «Абай ауданының мәдени-бос уақыт 
өткізу орталығы» Абай қаласы жүзу бассейніне 
мемлекеттік  қызметкер-жетекші  бос лауазым 

орнына байқау хабарлайды.
Атауы:  ҚМҚК Абай ауданының  ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің  

«Абай ауданының мәдени-бос уақыт өткізу орталығы». Абай қаласы -100101, заңды мекен-жайы  
Курчатов көшесі 12; нақты мекен-жайы Абай көшесі 23А, телефон: 4-36-88, 4-92-25.

Байқауға қатысатындарға қойылатын біліктілік талаптары: орта –арнайы, жоғары 
білімнің болуы  мен мамандық бойынша  кем дегенде 5 жыл еңбек өтілінің болуы.

Мемлекеттік қызметкер-жетекшінің  лауазымдық қызметақысы  еңбек өтіліне байла-
нысты: А3-4,  67549 теңгеден  81954 теңгеге  дейін.

Функционалдық міндеттер: Бассейн қызметін басқару. Жүзу бассейнінің ағымдағы және 
болашақтағы жоспарлау қызметін ұйымдастырып, жоспардағы тапсырмалардың орындалу-
ын қамтамасыз ету.  Санитарлы нормалар мен ережелерді сақтай отырып жүзу бассейнінің 
жұмысын ұйымдастыру. Жүзу сабағын өткізуге барлық жағдайларды қамтамасыз ету. Әр түрлі 
жас ерекшеліктегі топтарға арналған  жүзу сабағының кестесін құру  мен  бекітуді басқару. 
Бассейннің жұмыс жағдайын сақтау үшін,  күтіп  ұстау профилактикалық жұмыстарды жүргізу. 
Спорттық жарыстарды ұйымдастыру мен жүргізу. Жүзу бассейнінде халыққа  спорттық және 
дене шынықтыру мен денсаулық сақтау қызметін көрсету жұмысының жүзеге асуын қадағалау. 
Спорттық жүзуді оқыту мен дамыту жұмыстарын жүзеге  асуын бақылау,спорттық жарыстарды 
әр түрлі салаларда өткізу шараларын бақылау. Білікті кадрларды іріктеу. Келушілерге арнап 
жаңа қызмет көрсету түрлерін енгізуді ұйымдастыру. Еңбек қорғау мен өрт қауіпсіздік ережелерін  
орындау.

Вакантты лауазым орны конкурсына қатысушыларға қойылатын талаптар,білу керек:
Қазақстан  Республикасының Конституциясын;  Қазақстан Республикасының «Мәдениет 

туралы» заңын; Еңбек заңнамасының негіздерін, қаржы-шаруашылық жұмыстарын; про-
филь, мамандандыру мен спорт ғимаратының құрылымдық ерекшеліктері; дене шынықтыру- 
спорттық шаралардың  тәртібін реттейтін Қазақстан Республикасының  заңдары мен  басқа 
да  нормативтік құқықтық актілер; жұмыстың орындалу технологиясы мен халыққа дене 
шынықтыру- денсаулықты жақсарту, спорттық қызметтерін көрсету. Ұйым қызметінің реттелуіне 
қатысты азаматтық, әкімшілік, еңбек, бюджеттік, салық заңдары; менеджменттің негіздері, 
жұмысшыларды басқару; Қазақстан Республикасының  еңбек туралы заңдардың негіздері, 
іскелік қарым-қатынас  этикасы.

Байқау келесі ережелер негізінде өткізіледі: 25 желтоқсан 2015  жылы  Қазақстан 
Республикасының Денсаулықты сақтау мен әлеуметтік даму министрінің бекіткен №1017 
бұйрығы бойынша   мемлекеттік қызметкер бос лауазымын алу үшін, мемлекеттік қызметкерлерді 
қабылдау байқауын өткізу.

Байқауға қатысу үшін қажет құжаттар: құжаттардың көшірмелері, жеке куәлік, білімі 
туралы құжат, еңбек қызметін растайтын құжат, жұмысқа рұқсат беретін медициналық тексеру 
нәтижелері, мекен-жай анықтамасы, қылмыстық жазба туралы анықтама.

Байқау туралы хабарландыру аудандық бұқаралық ақпарат құралдарынан (Абай-Ақиқат 
газетінде) жарияланғаннан кейін барлық аталған құжаттар 15  күнтізбелік  күннің ішінде жеткізілуі 
тиіс. Көрсетілген құжаттардың ішінде біреуі болмаса, байқауға қатысушының  құжаттары кері 
қайтарылады.

Құжаттарды қабылдау күні аяқталғаннан соң, 10 жұмыс күнінен кейін  бетпе-бет тілдесуге  
өткізілген үміткерлер  ҚМҚК  «Абай ауданының мәдени-бос уақыт өткізу орталығына» келеді.

Байқауға қатысу шығындарды (байқау өткізілетін орынға баратын және қайтатын 
жолақысы,орналасқан орны және т.б) азаматтар өз есебінен өндіреді.

КГКП «Абайский районный культурно -досуговый 
центр» объявляет конкурс на занятие вакантной 
должности гражданского служащего – заведую-

щего плавательного бассейна г.Абай.
Наименование: КГКП «Абайский районный культурно-досуговый центр» отдела внутренней 

политики, культуры и развития языков Абайского района - 100101, г.Абай,  юридический адрес 
ул.Курчатова, 12; фактический адрес ул.Абая, 23А тел.: 4-36-88, 4-92-25.

Квалификационные требования, предъявляемые к участникам конкурса: имеющее 
высшее, среднее -специальное образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет.

Должностной оклад гражданского служащего в зависимости от выслуги лет: 
А3-4  от 67549 тенге  до 81954  тенге. 
Функциональные обязанности: Руководство деятельностью бассейна. Организация 

текущего и перспективного планирования деятельности плавательного бассейна, обеспечение 
контроля за выполнением плановых заданий. Организация работы плавательного бассейна с со-
блюдением санитарных норм и правил. Обеспечение условий проведения занятий по плаванию.

 Участие в разработке и утверждение расписания занятий плаванием для каждой возрастной 
группы. Организация профилактических работ по поддержанию плавательного бассейна в рабо-
тоспособном состоянии. Организация и проведение спортивных соревнований. Осуществление 
контроля за предоставлением спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг населению 
в плавательном бассейне. Осуществление контроля за обучением и развитием спортивного 
плавания, проведением спортивных соревнований по различным направлениям спортивной 
деятельности.  Подбор квалифицированного персонала.  Внедрение новых форм организации 
обслуживания посетителей. Выполнение правил по охране труда и пожарной безопасности.

Требования к участникам конкурса на занятие вакантной должности, должен знать: 
Конституцию Республики Казахстан; Закон Республики Казахстан «О культуре»; 
Основы трудового законодательства, финансово-хозяйственной деятельности; профиль, 

специализацию и особенности структуры спортсооружения; Законы и иные нормативные право-
вые акты Республики Казахстан, регламентирующие физкультурно-спортивную деятельность; 
Технологию выполнения работ и оказания спортивных, физкультурно-оздоровительных услуг 
населению; Гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое законодатель-
ство в части, касающейся регулирования деятельности организации;

Основы менеджмента, управления персоналом; Основы трудового законодательства 
Республики Казахстан; Этику делового общения.

Конкурс проводится на основе Правил  поступления на гражданскую службу и про-
ведения конкурса на занятие вакантной должности гражданского служащего, утвержденных 
приказом  Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25 
декабря 2015 года № 1017. 

Необходимые для участия в конкурсе документы: 
копии документов: удостоверяющие личность, документов об образовании, документа 

подтверждающую трудовую деятельность. Результаты медицинского осмотра, с допуском к 
работе, адресную справку, справку о не судимости.  

Документы должны быть представлены в течение 15 календарных дней с момента публи-
кации объявления о проведении конкурса в издании районных средств массовой информации 
(газете «Абай-Акикат»).

Отсутствие одного из указанных документов является основанием для возврата документов 
участнику конкурса.

Кандидаты, допущенные к собеседованию, проходят его в КГКП «Абайский районный 
культурно-досуговый центр» в течение десяти рабочих дней после даты завершения приема 
документов.

 Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, проживание 
и др.) граждане производят за счет собственных средств.

Юбилейное ауылы тұрғындарының назарына!
Юбилейное ауылындағы Целинная, Мира, Механизаторов, Молодежная, Зеле-

ный, Школьная, Подстанция көше атауларының қайта атау  және Амангельды, Абая, 
Казахстанская, Гагарина көшелерін транскрипциялау жөніндегі ұсыныстарды жинау 
мақсатында 2018 жылдың 17 сәуірде, сағат 15.00-де Юбилейное ауылындағы  әкім 
аппаратының акт залында қоғамдық тыңдаулар өткізіледі. 

Барлық ұсыныстар мен ескертулер «Юбилейное ауылы әкімінің аппараты» ММ,  
Юбилейное ауылы, Мира көшесі №15 мекенжайы бойынша қабылданады.

«Юбилейное ауылы әкімінің аппараты» ММ

К сведению жителей села Юбилейное!
17 апреля 2018 года в 15.00 часов в  актовом зале аппарата акима села Юби-

лейное состоятся общественные слушания  в целях сбора предложений на пере-
именованию следующих улиц села Юбилейное: Целинная, Мира, Механизаторов, 
Молодежная, Зеленый, Школьная, Подстанция, и изменению транскрипции улиц 
Амангельды, Абая, Казахстанская, Гагарина. 

Предложения и замечания принимаются в ГУ «Аппарат акима села Юбилейное» 
по адресу с.Юбилейное, ул. Мира 15.      

ГУ «Аппарат акима села Юбилейное»
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АСЫЛ ЖАНДАР – АНАЛАР МЕН АРУЛАР!

Адамзат баласына өмір сыйлаған әйелдер 
қауымының қоғамды, отбасында алатын орны 
ерекше. Ізгілік пен адамгершілік, мейірім 
мен шапағат атаулы осы аналардың аялы 

алақанынан, жылы жүрегінен бастау алады. 
Жыл сайын 8-наурыз күні жүректен шыққан 
лебіздер, ақжарма тілектер ақжаулықты ана-
лар мен қыз-келіншектерге арналады. Бүкіл 
әлемнің құрметі нәзік жандыларға арналатын 
айтулы мереке аудандық мәдениет үйінде 
салтанатты кешке ұласты. 

Салтанатты жиын қарсаңында аудандық 
мәдениет үйінің өнерпаздары ардақты 
аналарға, аяулы қыз-келіншектерге арнап 
мерекелік кеш ұйымдастырып, тиісінше сый-
құрмет жасады. Кешке аудан басшылығы, өңір 
тұрғындары қатысты. 

– Құрметті қауым, ардақты аналар мен 
қадірлі қарындастар! Сіздерді, ауданымыздың 
барлық ер азаматтары атынан мерейлі 
мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. 
Халқымызда барлық жылылық күннің нұрынан, 

Әлем - әйелдермен әдемі!

Азаматына тірек, ұрпағына үлгі болған 
аналар өскелең ұрпаққа әркез өнеге. Әйел 
үйдің ұйытқысы ғана емес, қоғам өміріне бел-
сене араласушы. Халықаралық әйелдер күні 

қарсаңында аудандық мәдениет үйінде  аудан 
әкімі Бауыржан Асанов оларға жылы лебізін 
арнап, ашық – жарқын әңгіме құрды. Түрлі 
салаларда еңбек ететін әйелдер қауымына 
құмет көрсетілді.

Мереке қарсаңында өткен жылы жүздесуге 
өз ұжымында белсенді еңбегімен, тыным-
ды ісімен танылған әйелдер қауымы келді. 
Олардың арасында, қоғамдық істерге бел-

сене аралысып жүрген халық қалаулылары, 
өндіріс, білім, мәдениет, өнер, көп балалы 
аналар және бизнес саласының өкілдері 
бар. Залға жиналған әйелдердің бірі ұстаз 

болса, енді бірі еліміздің 
атын әлемге әйгілі етіп 
жүрген спортшының 
анасы. Осы жандардың 
әрқайсысы өңіріміздің 
дамуына өзіндік үлесін 
қосып жүр. Олармен 
жүздескен облыс әкімі, 
нәзік жандылардың орны 
әрдайым ерекше деді. 
Аудан әкімі мерекелік 
қабылдауда  егемен 
елдің өркендеуі жолын-
да әйелдер қауымының 
алар орны ерекше екенін 

айтып, игі тілегін жеткізді. 
–Отан отбасынан басталады, ал оның 

қорғаны да, ұйытқысы да – әйел заты. Қоғамда 
ананың орны ерекше, себебі жер бетіндегі 
адамзат тіршілігі аналардан бастау алады. 
Әлемде ешнәрсеге бергісіз үш жарық сәуле 
бар: біріншісі – күннің сәулесі, екіншісі – 
даналықтың сәулесі және үшіншісі ананың ай-
наласына шашатын сәулесі. Шындығында да 

ананың бойынан табылатын қайырымдылық 
пен жылылықты басқа еш жерден таба 
алмайсыз... Ең бастысы қай жерде жұмыс 
жасасаңыздар да Сіздер сол ортаға жылылық 
пен жайлылықты, 
с е н і м д і л і к  п е н 
ж а у а п к е р ш і л і к т і , 
әдемілікті бірге ала 
келесіздер, – деп 
белсенділігін атап 
өткен аудан бас -
ш ы с ы ,  о л а р д ы ң 
бастамашылдығы 
б і р қ а т а р 
м ә с е л е л е р д і ң 
ш е ш і л у і н е  с е п 
болғанын айтты.

Қай істі қолға алса 
да, ұқыптылық пен 
жауапкершілікті ба-
сты назарда ұстауы 
әркімге үлгі деді. Ал, 
ұрпақ тәрбиелеудегі өзіндік болмысына тең 
келер ештеңе жоқ.

Адалдық пен мейірімділікті бойына 
жиған ананың тірлігі қашанда аз емес. 
Талай белестен өтіп, биіктен көрінсе де 
кішіпейілділікті ұстанатын әйелдер қауымы, 

бүгінгідей кездесуде ау-
дан әкіміне алғастарын 
айтып, ашық – жарқын 
әңгімелесті. Солардың 
ішінен саналы ғұмырын 
білімге арнаған, Қарағанды 
облысының мәслихат де-
путаты Л.Мухутдинова, 
Дубовка кентіндегі шаруа 
қожалықтың басшысы Ай-
сулу Джукенова, Сәрепті 
ауылының кәсіпкері – Мәуіт 
Жазира,  «Асыл Жан» 
қоғамдық кеңесінің бас-
шысы, қоғам қайраткері 
Н ат а л ь я  Ф и л и п е н к о , 
көп балалы ана Ләйлә 
Күлбаева, мемлекеттік 
қызметте тәжірибесі мол, 
ауданымыздың мәдениет 
саласына орасан зор 
үлес қосқан, қазіргі таңда 
соңынан ерген жастар-
ды баулып жүрген сыйлы 
жан Любовь Әубәкірова 
сөз сөйлеп, мерекеде 

құрмет көрсеткені үшін аудан басшысына 
алғыстарын білдіріп, ізгі тілектерін жеткізді. 
Жиын қатысушыларына естелік сыйлықтар 

мен гүл шоқтары табысталып, ән – шашу тарту 
етілді. Тіпті, бәрі қосылар әдемі ән шырқады. 
Жиын соңында нәзік жандар аудан әкімі Бау-
ыржан Қоңырбайұлымен естелік суретке түсті.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

әйелдің аялы алақанынан таралады деген 

сөз бар. Алтын 
құрсақ ананың 
а м а н д ы ғ ы 
мен баланың 
жарқын күлкісі 
– біздің басты 
байлығымыз. 
Ана тіршіліктің 
т і р е г і , 
о т б а с ы н ы ң 
берекесі. Бүкіл 
а д а м з а т т ы ң 
т ә р б и е ш і с і , 
жақсылықтың 
б а с т а у ы . 
Бүгінде ұрпақ 
өсірумен қатар, 
е л  е ң с е с і н 
көтеруде ерек-

ше өз үлестерін қосып келе жатқан қазақ 
әйелдері қандай 
құрметке бол-
са да лайықты. 
А д а м з а т қ а 
әлемнің жарығын 
с ы й л а ғ а н 
ана  алдында 
барлығымыз да 
бас иеміз. Со-
нау ел басына 
күн  туған за -
м а н д а рд а  ат 
үст інде жүр іп 
ел  қ о р ғ а ғ а н , 
ерлердің жігерін 
жандырып, де-
меу болған, ошақ 
отын сөндірмей 
т ұ р м ы с қ а 
б о й ұ с ы н ғ а н 
қазақ әйелдері 
тарих бетінен 

өшпек емес. 
Ардақты аналар, аяулы қыз-келіншектер 

сіздердің ел дамуындағы қосқан өлшеусіз 
еңбектеріңізге үлкен құрмет білдіріп, көктемнің 
шуақты мерекесімен құттықтаймын, – деді 
Бауыржан Қоңырбайұлы. 

Мұнан соң, аудан басшысы салтанатты 
мереке барысында көп балалы аналарды 
күміс алқамен марапаттады. Ал ауданның 
әлеуметтік-экономикалық дамуына қосқан 
үлесі үшін және 8 наурыз халықаралық 
әйелдер күнін мерекелеу құрметіне орай түрлі 
салада еңбек етіп жүрген қыз-келіншектерге 
аудан әкімінің құрмет граматасы мен алғыс 
хаты табысталып, мерекелік гүл шоқтары 
мен сыйлықтар тарту етілді. Түрлі номина-
циялар бойынша бірқатар сала үздіктері 
мен нәзік жандар ерекше сый-сыяпатқа 
бөленді. Кеште Ноғаева Боташқа ұлы күйші 
Әбікен Хасеновтың 125 жылдық мерейтойы 
аясында елбасымыздың «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасын қолдап, ұлттық құндылықтарды 
ұрпаққа ұлықтаудың ұлы мұрасы жолында 
атқарған қызметі мен қажырлы еңбегі үшін 
қарағанды облысының мәдениет, мұрағат 
және құжаттама басқармасының алғыс хатын 
аудан әкімі салтанатты түрде табыстады.. 

Мерекелік  шарада аудандық мәдениет 
үйінің көркемөнерпаздары барша аналар 
қауымына, аяулы қыз-келіншектерге арнаған 
әсем әндерден шашу шашып, домбырамен 
күй төкті. Мың бұралған биші қыздар шараның 
шырайын кіргізді.  

«Жұмақтың кілті – ананың табанының 
астында». Бұл сөз түсінгенге көп нәрсені 
ұғындырады. Табиғаттың оянуы да осы-
нау шуақты мерекемен бастау алатыны 
тегін емес. Әлемнің Жаратушысы да 
ешқашан аласармайтын «Ана» деген асқақ 
аттың иелерін сондай құрметті етіп жа-
ратып, қырық шырақты әйелдердің ғана 
кеудесінен екі бірдей жүректі соқтырады. 
Міне, ана құдіретінің қаншалықты 
екендігін осыдан аңғаруға болады. 

Меруерт Сәлімқызы

БӘРІ ДЕ АНА БІР ӨЗІҢНЕН БАСТАЛАДЫ!


